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D İ Y A N E T  İŞ LER İ B A Ş K A N I  

A H M E D H A M D i  A K S E K İ ’ N İ N  

O N  S Ö Z Ü

Gizli Tarikatlar Nasıl Başladı?

Peygamberimiz Sallâllahü Aleyhi ve sellemin irtihalin- 
den sonra ve Hz. Osmanm son devirlerinden itibaren İslâm 
dünyasında bir çok fırkalar ve mezhepler çıktığını biliyoruz. 
Bunların bir kısmı islâmm insanlara tanıttığı ve hattâ teşvik 
ettiği fikir ve söz hürriyetinden doğmuş ve İlmî bir mezhep 
olarak uzun zaman devam etmiştir.

Bundan başka siyasî âmiller ve şahsî emellerle ortaya 
çıkmış fırkalar vardır ki, bunlar her vakit müslümanlar ve 
müslümanlık için bir gaile, bir musibet olmuştur. İlmî bir ma
hiyet taşıyan Kaderiye, Mürci’e ve Cehmiye, müstakil birer 
fırka olarak, bugün kalmamıştır. Fakat siyasî ve İslâm aley
hinde kötü maksatlar takip ederek ortaya çıkmış olan fırka
lar ve tarikatlar, muhtelif isimler altında bugün de devam 
etmektedir.

Bu maksatla ilk beliren fırka, diyebiliriz ki, Şia’dır. Şia 
ve şiilik, Hz. A li ile Ehli beytine muhabbeten ileri gelmiş, böyle 
doğmuştur. îlk zamanlarda Hz. A li taraftarlarına Şia’i  Ali, 
Hz. Osman taraftarlarma da Şia’i  Osman denmişti. Sonraları 
bu nam, yalnız Hz. A li taraftarlarma verildi. Hz. Alinin zama
nında kendisine taraftar olanlar dört kısma ayrılır:

1 —  ilk Şia, halis muhlis ve yürekten Hz. Aliyi sevenler 
ve ona taraftar olanlar. Bunlar ashap ve tâbiinden olup Hz.



Alide gördükleri iy i vasıflardan dolayı onu seven, onun hilâ
fete elyak olduğunu söyliyen, ona yardım edenlerdir. Bunlar, 
Hz. Ebubekir ile Ömer ve Osmana tazim ederler ve hattâ Hz. 
Ebubekir ile Hz. Ömeri, Hz. Aliye tafdil etmek, ondan üstün 
görmek hususunda asla niza etmezler. Hazreti Alinin Hz. Ebu
bekir ve Ömer ve diğer ashap hakkmdaki güzel ve onlara yük
sek kıymet veren sözlerini de olduğu gibi kabul ederler. Yal
nız hilâfet işinde Hz. Aliye muhalif olanları bâgi bilirler. 
( I ) .  “Şia’i  Ula” denilen bu şia, sonraları zuhur eden Zeydiyye 
ve îmamiye fırkalarına benzerlik olmamak için şia, lâkabını 
bırakarak ehli sünnet lâkabını almış ve böylece Ehlisünnet ara
sında kaybolmuştur. Halis Muhlis şia, işte bunlardır, ehli sün
nettir.

2 —  Şia’i Mufaddıla. Bunlar, Hazreti Aliyi, Hz. Ebubekir 
ile Hz. ömere tafdil ederler, onlardan üstün görürlerse de 
Hz. Ebubekirle Ömeri hilâfete daha lâyık bilirler, görürler ve 
ashabı hayır ile anarlar, onlara kötü söz söylemezler.

3 —  Sabbe. Bunlar da Hz. Alinin Şia’sı ve taraftarıdırlar; 
fakat bunlar ashaba dil uzatırlar, söğerler ; Hz. Alinin ashap 
hakkındaki iyi sözlerini takiyyeye hamlederler, öyle söylemiş
tir, asıl fikri öyle değildir derler ki, açıkçası, “Hz. Aliye içi 
başka, dışı başka idi, olduğu gibi görünmemiştir” demek is
terler. Bunlar Hz. A li ve ehli beyte muhabbet, onlara muhalif 
olanlara adavet ve onlardan teberriyi müştelzimdir, “ bir kalbe 
iki muhabbet girmez” derler. Binaenaleyh bunlar da takiyye, 
tevelli ve teberri birer rükündür.

4 —  Galiye-Bunlar sözde, Hz. Aliye muhabbette son derece 
ileri gidenlerdir. O derece ileri gitmişler, kendilerini muhabbet
te o derece ilerde göstermişler ki, Hz. Aliye ilâhlık isnat et
mişler “ Sen ilâhsın”  demişlerdir. Sonra bunu Hz. A li evlâtla
rına da teşmil ettiler. Bunlar, sonradan Rafızî, Batınî, îsmailî, 
Karamita gibi bir çok kollara ayrılmışlardır.
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Tetkik edilince görülür ki, bunların hepsi ilkönce teşyiden, 
yani Hz. A li ve ehli beytine muhabbetten başlıyarak nihayet 
.ona ve bütün onun neslinden geldiği iddia edilen kimselere 
ülûhiyet isnadına kadar ileri giden ve böylece şiilik perdesi 
.altında gizlenerek müslümanlar arasında ilhat ve fesat neşre
den kimselerdir. Binaenaleyh, bunların başlangıcı Hz. A li ve 
ehlibeytine muhabbet ise de sonu insilah, dinden büsbütün 
sıyrılıp çıkmaktır.

Bu teşekküllerin asıl ne zaman ve kiminle başladığına bu
rada kısaca işaret edeceğiz.

Bunların tarihi seyirleri dikkatle takip edilirse görülür 
ki, bu fitnelerin tohumları hemen hemen islâmın ilk devirle
rinde atılmıştır ve-Hz. Ömer (R .A .) şehâdeti de bunlarla ilgili
dir. Evet, İran fütuhatından sonra bir taraftan İran Mecusi
liği, diğer taraftan Yahudi fitnesi, İslâm perdesine bürünerek 
gizli gizli islâmın saffetini, müslümanlarm vahdetini bozmakta 
gecikmemiştir.

- ' Teşeyyu ve şia’den başlıyarak sonradan Rafızîlik ,Batı- 
nîlik gibi muhtelif isimlerle genişliyen bu tarikatların n® gibi 
maksat ve gayelerle kurulmuş olduğu ve nasıl teşkilâtlandırıl- 
dığı hakkında Islâm ilim adamları, Islâm tarihçileri, çok geniş 
eserler yazmışlar ve, uzun uzun malûmat vermişlerdir. Biz de 
o kaynaklara dayanarak bundan kısaca bahsedeceğiz.

Rafızîlik, Hz. Aliye muhabbet, Hz. Ebubekir, Ömer, Os
man, Ayşe Muâviye ve diğer eshabdân bir çokları hakkında 
buğz ve adavette (düşmanlıkta) taassup göstermek demektir. 
Bunların nasıl ve ne maksatla türediklerini anlamak için, islâ- 
mın ilk devirlerini bir az hatırlamak lâzımdır.

Islâm güneşi yeryüzünü aydınlatıp da insanlar alay alay, 
küme küme, müslüman olmıya başladığı zaman, coşkun bir sel 
gibi, önüne, durmak istiyen her türlü batıl itikatları, beşeri-
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yeti kösteklemiş olan hurafeleri silip süpürdü. Artık, her gün 
sahasını bir az daha genişletiyordu. Bunu gören ve büna karşı 
durulamıyacağmı aniıyaıi kötü ruhlu, hurafeye düşkün, sömür
geci zihniyetti İslâm düşmanları, İm nûrü söndürmek, hiç ol
mazsa safiyetini bozmak, ve bu suretle İslâm vahdetini kirmak 
için bir takım mel’anetler düşündüler. Nihayet Ehli Beyti Re
sule muhabbet esasını hile ve desiseleri içiıi hareket meb’dei 
olarak aldılar. Peygambere ve onun evlâdına, yakınlarına mu
habbet, her ıhüslümanın her sevgiden üstüıi tuttuğu ve tuta
cağı birşeydi. Bundan istifade etmek lâziihdı. İşte bü mel'anetı 
ilk defa esaslı ve sistemli bir surette düşünen ve ortaya atan; 
Yahudi Abdullah b. Sebe’ olmuştur (2 ). İbnüssevda diye anı
lan (3 ) ve Hz. Osman’ın hilâfeti zamanında hicretin 29 uncu 
senesinde gûya müslüman olan, daha doğrusu böyle görünen, 
bu adam, ilk önce ortaya üç esas attı:

İ  —  Ric'at, 2) Vasiyet, 3) Hulul (4).

1 —  Ricat meselesi —  Yahudi b. Sebe’ İslâm birliğini par
çalamak için hakikî ve Peygambere, Hz. Aliye ve ehli beytine 
çok muhip bir müslüniân görünerek bu üç esâsı ortaya atarken 
saf müslümanları şöyle iğfâl ediyordu: “Madem ki Hz. tısa 
âhir zamanda dünyaya tekrar gelecektir. Ondan daha büyük 
peygamber olan Hz. Muhammed neden gelmesin? Şaşarım oft- 
Iara ki, İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğine iman ederler de 
Hk. Mühammedin tekrar geleceğine inanmazlar.”  Bunu, bazı 
âdetlerle de ispat etmeğe çalıştı, “ohların batüıî mânaları bu* 
dür:”  dedi. Bununla zihinleri haylica işgal etti.

Bîr taraftan da Hz. Osman, aleyhine gizlice, alttaiı alta 

fitne ve fesat kazanlarını kaynattı.

2 —  Vasiyet meselesi - îbni Sebe* evvelâ Küfede, Sonra da 
memleket mehileket döiâŞarâk “Her nebinin bir Vâsisi vardır, 
Hasreti Muhammedinki de A li B. Kbi Taliptir, binaenaleyh,



Peygamberden sonra onun bu ümmete vasisi, halefi odur. Pey
gamber sağlığında bunu söylemiştir. Ondan sonra hilâfet onun 
hakkıdır. O hakkı, İmamı Alinin elinden almış olanlar en bü
yük zalimlerdir.” diyor ve bunları Tevratta okuduğunu iddia 
ederek böyleee, efkârı Hz. Osman aleyhine hazırlıyordu.

îbni Sebe’, körüklediği fitne ateşiyle emeline muvaffak 
oldu. Hz. Osmanın şehadetiyle Hz. Ali hilâfet makamına geç
ti; fakat asıl maksat bu değildi.

3 —  Hulûl meselesi - îbni Sebe’, durmadı, maksadına doğ
ru yürüdü. Evvelâ Hz. Alinin vasi, sonrada nebi olduğunu 
söyledi; daha sonra da Hz. Aliye evlât ve ahfadına ülûhiyetin 
bir cüz'ü hulûl edeceğini Kûfeliler arasında ilân etti. Hattâ 
îbni Sebe’ cemaatinden bazıları, Hz. Alinin yüzüne karşı: 
“ Sen Allahsın” dediler. Iş büyüdü, Hz. Ab bunların ateşte ya
kılmalarını emretti ve yaktırdı. Lâkin îbni Sebe’ bundan dâ 
istifade etmenin yolunu buldu: “ Artık, şimdi iyice tahakkuk et
ti ki, sen Allahsın, çünkü ateşle azap etmek ancak Allaha mah» 
sustur; Allah olmasaydın ateşle azap etmezdin”  dedi (5 ). Hz. 
A li îbni Sebe’i öldürtmek istemişse de o şıralarda Şam seferi 
bağlıyacağından bazı düşüncelerle bundan vaz geçerek Meda- 
yine nefyetti. Hz. A li şehit edildikten sonra yine îbni Sebe’ şu 
sözlerle ortaya atıldı: “Hz. Ab ölmedi, o diridir; Meryem oğlu 
Isa gibi göğe çıktı. Âhir zamanda tekrar gelecek ve yeryüzü
nü adaletle dolduracaktır, ölen onun suretinde bir şeytandır; 
nâs onu öldü sandılar. Nasıl ki Hz. îsayı da Yahudilerle nasara 
öldü şandılar” dedi; bunu her tarafta böyle yayıyordu.

îşte îbni Sebe’ , rafiziliği bu üç esas üzerine kuruyor (6) 
ve müslümanlan parçalamak, akidelerini bozmak için memle
ket memleket, köy köy dolaşıyor, Ehli Beyte ve hassaten Aliye 
aşırı derecede muhabbeti bir akidei diniye haline getiriyor, bu
nun aleyhine söz söylemenin dinden çıkmakla bir öldüğünü 
telkin ediyor, gittiği yerlerde karışık ve şeytanca sualler so-

7
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rar ak halkın zihinlerini karma karışık bir hale getiriyor ve bu 
müphem suallerle kendisini nazarlarda yükseltiyor, kendi gi
demediği yerlere mektupla başkalarını gönderiyordu.

İbni Sebe’in kurduğu Rafizilik o kadar taassupla hareket 
ediyordu ki, kimisi Hz. Alinin ilâh olduğunu, kimisi nebiyyi 
natık olduğunu; kimisi de kendisine itaat vacip olduğunu söy
lüyor, her üçü de gerek nasbetmek, gerek vasiyyet bakımın
dan; açık ve gizli her yönden Hz. A li ile onun evlâdına tahsis 
edilmiş olduğunu iddia ediyor ve onlardan başkasına bu hakkın 
verilmesini, yahut onlardan bu hakkın alınmasını zulüm sayı
yordu, Bunlara göre imamet, yani devlet reisliği, âmmenin 
ihtiyar ve - intihabiyle değil nasbile, verasetledir; yani evlât
tan evlâdadır. Bu makam ise yalnız A li evlâdınındır. Bu, er
kânı dinden bir kaziyei usûliyedir. Böyle bir şeyi Peygamber 
ihmal edemezdi, onu Aliye ve evlâdına vasiyet etti (7 ). Esbap 
bunu bildikleri halde, Peygamberden sonra ona tâbi olmadık
larından dalâlete düştüler.,

Böylece dış, görünüşü Ehli Beyte muhabbet, içyüzü. ise 
Mecusilik ve yahudilikten ibaret bulunan Rafizilik tarikatı ku
ruldu. Gittikçe bir çök kollara da ayrıldı. Gulatı (azgın) Ra- 
fıziyenin bütün sınıfları bundan teşaup etti, îmamiyenin itikat 
ettikleri imamın öldükten sonra ric-at edeceği fikri de bundan 
alındı. Telmuttaki tenasüh akidesini de bu suretle müslüman- 
İığa tbni Sebe’ sokmuş oldu.

Bunlar, Peygamberin, hilâfeti, Aliye vasiyet ettiğini, A l

lahın Aliye ve Alinin evlâtlarına hulûl eylediğini, Alinin tek
rar dünyaya döneceğini söyledikleri gibi ervahın tenasühüne 
de kail bulunuyorlardı. Bunlara göre sevap ve ikap yalnız dün
yadadır. Kur’anı Kerimin bir zahir mânası, bir de bâtın mânası 
vardır. Bunların her tarafa yaymaya çalıştıkları bu itikatları, 
daha evvel mecusiler ve yahudiler de söylemişlerdi. Binaena-



ieyh bü fikirler, mecusilikte ve yahudilikte mevcut olan fikir
ler ve nazariyelerdi ve daha evvel ötekiler ortaya atmışlardı. 
Yahudi fırkalarından bazıları da Tevratın bir zahir mânası, 
bir de bâtın mânası olduğunu, bâtının zahire mugayir bulun
duğunu söylemişlerdi.

Rafizilerden bazıları: “Hazreti Alinin katili olan îbni Mül- 
cem, Lâhutun ruhunu ceset zulmetinden kurtardığından dolayı 
dünyanın en hayırlı insanıdır.”  demişlerse bunu daha evvel 
(Müzdek) in söylediğini Şehristânî bize hikâye etmiyor mu?

Bâtıniye, Kur’an ve Hadisin zahirinden başka bir de bâ- 
tınî mânaları olduğunu, zahirin gizli hakikatlara işaret eden 
bir kabuktan başka bir şey olmadığını, bununla kanaat eden
ler şer’in teklif atı olan kayıtlardan kurtulamıyacaklarını, bâ
tın veyahut hakikat ilmine yükselebilmiş olanlardan teklifatı 
diniyenin de kalkacağını söylerler ve bunu âyetlerle de (iste
dikleri gibi mâna vererek) ispat etmiye kalkışırlar. Onlara 
göre namazın ve zekâtın mânası Muhammet (aleyhisselâm) ile' 
Aliyi sevmek demektir. Bunu sevenler namazı kılmış zekâtım 
vermiş sayılır.

Muharrematın mânası Ebu Bekir ile Ömere muvalâtm ve 
bâtmiye tarikatında olanların herhangi birine muhalefetin ha
ram olması demektir. Binaenaleyh bâtmiye mezhebinde olan
ların söyledikleri ve işledikleri şeyler haram değildir. Ne yap
salar hepsi mubahtır. Melek demek, bâtmiye dâileri, propagan
dacıları demektir. Şeytan da Ehli Sünnet ulemasıdır.

İşte İsrail oğulları daha evvel Tevratla, zahir ve bâtın 
mânalar diye nasıl oynamışlarsa yahudi îbni Sebe’ tarafından, 
tohumları atılmış, meydana getirilmiş olan Rafizilik ile buna 
benziyen diğer fırkalar da Kur’anı Kerimin tefsirinde öyle oy
nadılar. “Hz. Muhammed Cebraile, kendisine getirdiği vahyi 
nereden aldığını sordu. O da, bir perde arkasından söylüyor-

9
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laf, dedi Bit daha vahiy geldiği zaman perdeyi kaldırıp sana 
onu kimin söylediğini gör dedi. Cebrail bakınca perdenin ar
kasında Muhammedin kendisini gördü, anladı ki veren de alan 
dâ kendisi imiş”  gibi hezeyanlar da hep bunlardandır. Bu fi
kirlerin İslama kasdı mahsus ile sokulduğunu anlamıyan ga
fillerle görgüsüz cahiller bunları bir şey sanır ve başkalarının 
akidesini bozmıya vesile olurlar!

Bunlar “Tebbet Yedâ Ebi Lehebiıı = Ebu Lehebin iki eli 
kurusun” Ayetindeki elden maksat Ebu Bekirle Ömerdir” di
yecek kadar ileri gittiler; böylece İslâm dinini bozmak için 
kendilerini Ehli Beyte aşın muhabbet besler gösterdiler. Buna 
benzer daha ne kadar hezeyan söylediler ve kitaplar yazdı

lar (8 ).

Bütün bunların maksatları müşlüman itikatmı bozmak 
ölüslümanların vahdetini kırarak onları birbirine düşüruıektt

tsiâmi, içinden yıkmak iğin gitti cemiyetler kurmak su
retiyle Bâtıniye tarikatına, M bugünkü mânasiyle ibahiye, 
dinsizlik demektir, inkılâp eden bu mezhepler Şia (Ehli Beyte 
muhabbet) maskesini takınmaktan da çekinmemişlerdir.

Ehli Beyte muhabbet İddia eden bu Soysuzlardan bir ta

kımları da uydurma şecerelerle Peygamberin nesebi pakine 
mensup olduklarını iddiaya kadar cüret ettiler. Bâttaiyente 
reisi olan Meymûn b. jDiysânm böyle yalancı ,bir iddia ile Isbe- 

handan Ehvaza ve Basraya, oradan Humusa nasıl geçtiğini 
tarih okumuş olanlar bilirler. Bu soysuz, İrak hapishanesinde 
arkadaşlariyle, müslümanlar için en büyük bir fitne olan ve 
eseri hâlâ devam eden bâtmîlik esasım koydu. Oradan kur
tulunca herbiri işe başladı. Meymûn da Ehvazm garp tarafla
rına giderek evvelâ Hz. Â li’nin kardeşi Âkil’e intisabını iddia 

etmek suretiyle ortaya atıldı, Kendisine bir cemaat tâbi oldu
ğunu görünce kendisinin Muhammed b. İsmail b. Ca’fer
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Essâdık evlâdından olduğuna iddia etti. Buiıü bilttıiyen birta
kım cahiller bü soysuzu, Caferi Sâdıkın tofuıiu diye kabul edi- 
yoriardı.. Malbüki, Muhaihmed b. İsmail çocuksuz olarak öl
müştür. Bu Meymûn b. Diysâüın dokuz esas üzerine tesis ey
lediği talimat iİe nasıl dalâlet Ve rezalet yaptığını Mâkrizî Hita- 
tmda (C; 2, S. 22Î) anlatır. Artik Hamdânî Kırmit, Meymûn, 
Hâşân Sabbah gibi bir çok bâtiiiiye liderleri muhtelif yerler
de şebekelerini Rürarâk küfür ve melâüetlerüü yaydılar. Hora
sanda, Küfede, HieâZdâ, Şimâlî Afrikâda, Mısırda yapmadık 
rezalet bırakmadılar; ehli salibin İslâm memleketlerini istilâ 
etmelerini kolaylaştırdılar ve onlarla müslümanlar aleyhine 
muahedeler yaptılar. Bütün bunları yaparken de Ehli Beyti Nü
büvvete mensup olduklarım iddia ediyorlar ve bu iddialarım da 
yürütmeğe çalışıyorlardı. Halbuki Peygamberin Ehli Beyti, re- 
za.il ve müslümahlığı yıkacak esaslar neşredemeZdi, Allah on
ları bu gibi .şeylerden tertemiz bir hâle getirmişti.

Peygamberimiz: “Bir kimsenin aslım ve kime mensup ol
duğunu bilmiyorsanız onun işleri size aslının nereye dayandı
ğını haber verir.” buyurmuşlardır. İşi gücü rezalet yapmak: 
olan, Kur’anın mânasını keyfine göre değiştiren ve buna da bâ
tını mâna diyen kimselerin, bir de “Peygamber sülâlesindenim” 
diye iddia etmeleri elbette pâk nesebe karşı büyük bir iftira
dır.

Bu mülhitlerin uydurma şecerelerle Ehli Beyt araşma na
sıl sokulmağa çalıştıkları da atta kitaplarda yazılıdır. Bu kitap-: 
.ta da -bazı misallerini göreceksiniz. Bir vakitler Mısırda Fati- 
miler (yani Hz. Patıma evlâdından) diye şöhret almış olan dev
let te, Fatimiye değil, Obeydi devleti idi ki, bunlar da neseben 
yahudi idi; bunlar da ibni Sebe’in ortaya attığı batıl itikat 
Üzere idiler: ÜlÛftiyetten bir ciizütt Hz. A li evlâdına hülÜl et
tiğine itikat ediyorlardı.

Hülâsa: İbni Sebe’ ile bâşlıyaü ve islâmlar arasında hef



.devirde kanlı hâdiseler çıkarmış olan bü zındıkların mezheple
rinin her memlekete göre bir adı vardır: En meşhur adı “Bâtı
niye” dir. Çünkü bunlar dinden soyulmak için her dışm bir içi, 
her tenzilin (Allahtan inen kitabın) bir tevili vardır, diyorlar 
ve böylece semavî kitapları istedikleri gibi bozuyorlardı. Bunu 
yazarken de “Kur’anın bâtınî mânasını bilmek yalnız bize 
mahsus olur; çünkü biz bu mânaları doğrudan doğruya pey
gamberden ve ceddimizden aldık, alıyoruz” derler. Bugün de 
bunların bakiyeleri vardır. Bunlar en .sahih hadisleri de kabul 
etmezler. Irakda bunların adı Karamita ve Müzdekiyyedir. Çün
kü bunlar da tıpkı Sasanîler devrinde Miizdekin ortaya attığı 
mal ve kadında herkesin ortak olduğunu, bunlarda temellük 
ve tasarruf olamıyacağını da söylüyorlardı.- Horasanda bunla
ra Talimiye ve Melâhide denildiği gibi, Kırmıtın kardeşi olan /
.Meymûne nisbetle Meymuniyye de .denir. Mısırda meşhur 
“Ubeyd”e nisbetle Ubeydiyun; gamda Nusayriye, Dürzü, Ta- 
yamine adını alır. Filistinde Behaiye; Hintte Behere ve îşmai- •
liye, Yemende Yamiyye, Kürdüstan’da Aleviyye, Türkler ara
sında Bektaşi ve Kızılbaş, Acemistanda Babiye diye anılırlar,
Bunlar önceleri kendilerine îsmaijiye diyorlardı; ' fakat haki
kat şudur ki: bunların islâına .intisapları ne ise imamı Caferin 
■oğlu îsmaile intisapları da o nisbettedir. Bunların diğer fırka- .
lardan imtiyazları imamlarına Allahın hulûl ettiği fazihasmı 
da iddia etmeleridir, Bunlar sözlerini felsefe ve tasavvuf ile de 
yaldızlarlar, herkesin mizacına göre söz söylemek isterle,r.f Da
vetlerinin 9 derecesi vardır, 9 uncusu Mükâşefedir. Artık bu 
mertebeyi bulmuş olan bir bâtmî’ye her şey mubahtır; haram 
küfür, yoktur. Abdest, gusül, namaz, oruç gibi teklifler bunlar 
için değildir.

îbni îshak, bu derecenin-7- incisinden bahsederken şöyle 
der; “Bu dereceye çıkanlar için en kat’!  haramlar da mübahtır.
Bunların nazarında şeriatlar ve şeriat dairesinde yürüyenler
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çok hakir ve . zavallı kimselerdir. Din ve şeriat ulemasını hiç; 
sevmezler ; hep onlarla uğraşırlar. Çünkü bu bahis ruh, din ve. 
şeriat âliminin olduğu yerde kolay inkişaf edemez. Tasavvuf 
kitaplarına dikkat ediniz. Esefle söylemeliyiz ki onların bir
çokları da çok kere bâtmiyenin sözlerinin tesiri altında kal
mışlardır. Çilinin insanı kâmiline bakınız. İhvanussufa risalele
rini hazırlıyanların yaptıkları da bir çok noktalarda bâtıni- 
yenin telhislerinden başka bir şey değildir. Kadı Abdüleebbar 
El-Hemedanî, Tesbitü Delâil-in-Nübüvve adlı eserinde, îmamr 
Gazalî “Fazayihi Bâtıniye” ve “El Kıstas-ül müstakim” eserle
rinde bunları güzel bir surette meydana koymuşlardır.

îbni Esir, Ebül Feda, îbnül’verdi, Ibni Kesir, îbni Haldûn 
tarihlerinde yeter derecede tafsilât vardır. Tarih-ül-Kafide de- 
bâtmiyenin itikatları ve bunların gizli cemiyetlerinin yaptığı 
cinayetler hakkında uzun uzadıya malûmat var. Bu kerre Ha
tay Müftüsü sayın İsmail Erzen tarafından terceme edilmiş, 
olan “Keşfü Esrar-il-Bâtmiye ve Ahbar-il Karamita” adındaki 
bu mühim eser de, pek kısa olmakla beraber, bu hususta kıy
metli kaynaklardandır. Eserin aslına ilâve edilen mukaddeme’ 
ve notlarla mütercim tarafından yazılan notlar eserin kıymeti
ni bir kat daha arttırmıştır. Bu eser muhtelif adlarla şurada 
burada türeyen ve her birisi kendini peygamber yerine koya
rak şeytanî doğuşlariyle halkımızın temiz akidesini bozmaya 
çalışanların maksat ve mahiyetlerini de pek güzel teşhir et
mektedir. Bu bakımdan da bunun tercüme ve yayınında bü
yük faydalar vardır. Kötü emeller peşinde koşan bu şeytan 
ruhlu kimselerin tuzağına düşmekten milletimizi korumak en- 
önemli bir vazifedir. Bu yoldaki İlmî yayınlarımıza imkân nis- 
betinde hız vereceğiz. Tevfik Allahtandır.

A. H. AKSEKİ

0O0



Bütün müverrihlerin ittifakiyle sabittir ki: Karmatîlerin, 
Bâtınîlerin zaman zaman müslümanlığa karşı oynadıkları ro
lü, müslümanlara verdikleri maddî ve manevî zararları ve yap
tıkları tahripleri İslâm düşmanlarından hiç bir fırka, Yahudi 
ve Hıristiyanlar bile yapamamıştır. Bu mel’unlar âdeta bir 
ağacın içine girerek kemire kemire zamanla çürütüp devril
mesine yol açan kurtlar gibidir. Bereket versin ki; müslüman- 
lık ağacı çok kuvvetli ve köklüdür, onu kurtlar kemirip devi- 
remez.

Evet, dışında yapışıp çürümüşleri dökülmeye mahkûm 
ise de özü sapsağlam ve kaim kalır; fakat çürüklük içine geç
memekle beraber dışı kurtlardan az çok zedelenip müteessir 
olmamak ta kabil değildir.

Bâtmîler de, böylece sureteıı müslüman görünerek islâm- 
lara katıldılar; sureti haktan gelerek gönlü saf ve içi temiz 
müslümanları her asırda iğfal ve idlâie çalışmaktan hiç geri 
durmadılar; ücra yerlerde bulunan koyu cahilleri gidip yol
dan çıkardılar; vakit vakit müslüman hükümetlerinin başına 
gaileler açtılar; şuraya, buraya sarkıntılıkta bulundular; hüc- 
cacın yollarını kesip soydular; karşı gelenleri öldürdüler; ke
sif kuvvetler elde ederek isllâm memleketlerine saldırdılar; 
çok kere hükümet kuvvetleriyle savaştılar; yaptıkları teca- 
vüzkâr hamlelere karşı bu kuvvetler duramayıp yenildiler. Hi
caza girdiler; Mekke’de ve nefsi Harem’de binlerce hacı şehit 
-ettiler ve Zemzem kuyusuna attılar; Haceri Esvedı topuzla

Kitabı Türkçeye Çevirenin Sözü



vurarak Kabe duvarından söküp memleketlerine götiirdüler; 
yirmi iki yıl kadar yanlarında alıkoydular; Nihayet halife 
(Muti Muktedir oğlu Fazıl) zamanı (339) nda aldıkları bir
çok paralar karşısında geri verdiler. Bu maddî tahripleriyle 
beraber bâtıl telkinleriyle de büsbütün dinden, imandan ayır
dıklarının da haddi hesabı yoktur. Her asırda ve her yerde 
bunların bakiyeleri ve türeyenleri de eksik değildir.

“ Bunların müslümanlıkta oynadıkları rolleri ve yaptıkları 
tahripleri bildiren büyük İslâm bilginleri, kitaplar yazmışlarsa 
da asıl içlerine girip gizli sırlarına tamamiyle vakıf odluktan 
sonra yazanlar hiç işidilmemiştir.

Yazanlar -diyebilirim ki hepsi- hemen söylenti üzerine yaz
mışlardır. Bu söylentiler her nekadar birer gerçek ise de, insa
nın işin içine girip göziyle görmesi ve kulağiyle bizzat kendi
lerinden işitmesi .de başkadır. İşte, bu şekilde hareket eden 
bilgin, Hicrî beşinci asrın ortalarında Yemendeki sünnet ehli 
ulemâsından yalnız Ebül Fezail’in torunu Malik oğlu Mı.ıham- 
med Hammadî merhumdur.

Bu zat, içlerine 'girdikten ve bütün sırlarını öğrendikten 
■sonra keşfedip keyfiyeti açıklıvan ve bunların Yemen’de bulu
nan şubelerinin durumlarını haber veren ve işlerini belirten 
önemli bir risale yazmıştır.

Bu risale 1939 yılına kadar şunun bunun kitap dolapla
rında ve sandıklarında saklı kalmış ve nihayet Şamlı Bay 
Seyyid İzzet Attar Hüseynînin -önsözünde bildirdiği veçhile- 
eline geçmiş; kitabın ehemmiyetine binaen Şam fuzalâsmdan 
olup Mısır’da yerleşen Şeyh Muhammet Zâhid Kevserîden ge
rekli yerlerine bazı haşiyeler, Önemli ve faideli olduğu hak
kında bir mukaddime yazmasını rica etmiş ve sonra yukarda 
bahsi geçen tarihte Mısır’da Envar Basım Evinde İslâm âlemi
ne yaymıştır.

15
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Bu konu hakkında türkçe böyle bir eser bulunmadığı ve: 
kitabın bu günkü Anadolu müslümanları için pek önemli ve 
faideli olacağı düşünüldüğünden din kardaşlarımm bu hususta 

aydınlanması için dilimize çevirmeğe âcizane koyuldum.

Elimdeki tarih kitaplarının ve ricalin hâl tercemelerini 
yazan eserlerin pek azlığına rağmen, lâzımgelen tamamlayıcı 
bilgileri araştırarak not halinde ilâve ettim.

Müellif bu kitabı Kur’an ve Hadîsten ve dinin temel ve  
hükümlerinden az çok haberi olan bir zaman ve mekân halkına 
telif ettiği için bunların müslümanlığa aykırı olan sözlerini 
naklinde çürütecek karşılıklarını yazmıya lüzum görmemiştir. 
Binaenaleyh, eseri yalnız terceme ile bırakmak, islâmm esas
larını iyi bilmiyen bazı okuyucuları şüpheye düşürür, korku
su ile gerekli notlar ve karşılamalarla sözlerinin hatasını ve 
sapıklığını kısaca belirttim.

Tarafımdan yazılan notları (Mütercim) Remzi olarak (M ) 
ile, Kamustan alınanları (K ) ile ayırdım. Tevfik ve inâyet A l
lahtandır 21/1/1948.

Hatay Merkez Müftüsü 

Câmi-i-Ezher mezunlarından 

Siirtli İsmail Erzen



Hamd, Salât ve selâmdan sonra Bâtıniye ve Kârmatîlerj 

-İslâm fırkalarından sayanların reyine göre- muhatara ve teh
likesi en çok şiddetli fırkalarmdandır. Hakikat ise, bunların, 
asıl davetleri müslümanhk adı ile müslümanlar araşma soku
lan İran Mecusî ve Ateşperestleri tarafından tesis edilmiştir.

Bunlar müslümanlığm temelini yıkmıya çalışmak için gizli 
cemiyetler kurdular ; korkunç yollarla müsîümanların kalaba
lık toplulukları arasında davetlerini yaydılar; pâk Ehlibeyte 
asırlarının gaddar hükümdarları tarafından dokunan ezâ ve 
cefalaT sebebiyle onlar için öc almak bahanesiyle münevver 
olmıyanların akıllarını çelerek aldattılar. Bu tehlikeli çağrı-, 
'lan, müslümanlar arasında faal ve tesirli eserini bırakmış ve 
bu sayede taraftarları çoğalmış, kuvvet ve askerleri artmıştır.

Onlardan ve akidelerinden bazı parçalar yazan tarihçiler, , 
akidelerinin gizli kalması yüzünden o derece büyük anlaşmaz— 
Irklara, düşmüşlerdir ki, ayrılık, akidelerinden adlarına geç— 
injştir. Bunun için gerçeği anlamak istiyen, onların büyük
lerinin adlarını esaslı tanımak ve inançlarını keşfedip öğren- 
mek hususunda çok zorluk çeker, hakikati öğrenme susuzlu
ğunu giderip kandıracak pek az bir şey bulabilir.

Bu güne kadar bu konuda perdeyi açmış en önçmli kitap 
ancak, ilme hizmet etmek ve müslümanlara menfaat vermek 
için okuyuculara sunduğumuz bu değerli eserdir. Çünkü ona 
yazan, Hicretin beşinci asrının ortalarında Yemen’deki, Sün
net fakîhlerinin faziletlilerinden ve bunların özlerini keşfedip

Kitabı Arapça Bastıranın Sözü
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müslümanlara belirtmek için aralarına sokularak akidelerini» 
gerçeğini hakkiyle öğrenen ve mezheplerinin mahiyetinden 
perdeyi tamamiyle açanlardandır.

Ben; yazısı çirkin, cümlelerinde eksiklik ve-düşüklük bulu
nan, tarihi, Hicrî yedi yüzüncü yıla kadar uzayan, dağınık ve 
tertipsiz bir takım yazma evrak içinde tesadüf yoliyle bu kita
bın aslına muttali oldum.

Eğer Cenabı Allah bana ilham etmemiş ve Mısır Hükü
metinin kütüphanesinde aynı zamanda kitabın fotoğrafla alın
mış bir nüshasını görmeğe muvaffak kılmamış olsaydı, ben 
kitabın bastırılmasını bırakmayı azmetmiştim.

Fotoğrafla alınmış olan bu nüshanın arkasında şu cümle
ler yazılmıştır: (Mısır kitap evi; bu kitabın önemine ve nüs
hasının çok az bulunduğuna bakarak içinde saklanmak üze r  
Cırca Bucağı Müdürü Saadetlu Bay Habip Haşan hazretlerinin: 
zamanında bir suretini almak ve bu suretle muhafaza olun
mak için bunu seçmiştir.)

Bunun için beni; ciddiyetle çalıştım; fotoğrafî nüshaya 
müracaatla elimdeki nüshayı onunla satır satır karşılaştırdım. 
İk i nüshanın aynı kitap olduğunu gördüm, nüshamdaki eksik
liği tamamladım. Mâhaza Allahın'rızası için bastırıp müslü- 
manlık âlemi arasında yayılmasında Allaha dayandım. Kitabı 
bastırmadan evvel, hayli zamandır Kahire’de yerleşmiş bulu
nan fazilet sahibi, Büyük Üstad Mehmet Zahıt-el-Kevserîden 
bu kitabı okuyup bir mukaddeme ile kitabin daha ziyade fay
dalı olabilmesi için icap eden bazı notlar ilâve etmesini rica 
ettim. Kabul buyurdular. Allah kendilerine uzun ömürler ver-
SİlT. ... ' , -

Kitabın içinde’ söylenen Yemen kıt’asına! ait memleket 
isan’er.nm tahkik ve tetkikini bize-kolaylaştıran Üstad Ye



menli Muhiddiu Atsî’ye de ayrıca teşekkürlerimi takdim eder, 
bu kitabili faydasının umuma şâmil olmasını Allahtan niyaz 

-eylerim.

Kitabı Yaymhyan 

SsseyyM İzzet ei-Attar Hüseynî

ihramcizade
Metin Kutusu



Haşan oğlu fazîletlû Şeyh Muhammtd 
Zâhld Kevser! tarafından kitaba

yazılan Mukaddime
1
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Kitaba Mukaddime
ve

Bâtıniye taifelerine dair bir kaç söz

Kürei.arz, müslümanlık nuru ile. aydınlanınca, akıllar da 
aydınlaşarak insanlar takım takım Allahın son dinine girdiler. 
Bâtıl dinleri arkalarına attılar. Nihayet bütün âlemin bildiği 
ebedî mefahire şayan şeyler müslümanlara nasip olarak ta

mam oldu. ‘ ' ■

Fakat bu büyük dalga önünde Putperest,' Sâbie (9), Ya
hudi, Hıristiyan ve Mecüsîlerden yuvarlanıp gidenlerin baş
buğlar'] arasında şiddetle tutuşup alevleşen,' taşıdıkları kin 
ve gayz ateşi, onları çok parlak olan bu nuru söndürmek için 
her fenalığı ve kötülüğü derin derin düşünüp yapftnıya davet 
ediyordu.

Bunlar, bâtıl söyliyen ve saçmalıyan her kimseyi çekip gö
türen bu, büyük selin karşısına maddî kuvvetleriyle duramı- 
yacaklarmı kesin olarak anlayınca, arzularına ermek uğrunda 
hile ve desise yolunu tuttular, yalancı zühd ve takva kisvesine' 
büründüler, Sahabe, Tâbiîn ve bunlardan sonra gelenler arası
na sokuldular, kalpleri saf ve pak müslümanları zehirliverek 
fitneler uyandırmağa yol buldular. Peygamberimizin Ehli Bej - 
tine karşı o kanlı facialar başgösterinceye kadar bu halde yü
rüdüler. Fitneler zuhura gelince: Ehli Beyte şefkat ve merha
met beslemeyi, böyle görünmeyi kendilerine şiar edindiler; 
onlara katılmak ve onlara davet etmek perdesi altında mey
dana çıktılar. Zira biliyorlardı ki, bütün işleri faziletli yap
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ma, fenalıkları söküp atmak ve göze çarpacak surette ileri 
gidip yükselmekten ibaret olan müslümanları bu yolda durma
dan yürümekten alıkoyacak fitneyi uyandırmak için en mü
essir çare müslümanlığm gömdüğü eski kinleri ortaya çıkar
mak ve-Emevî ve Abbasî devletleri zalemesi tarafından hak
sız yere dökülen kanlarına acındırmak suretiyle milletin asa
bını gerginleterek Hazreti Peygamber şaîlâllahü aleyhi ve sel- 
Içm efendimizin ehlibeytine biati istemek dâvasını meydana 
koymaktır. Çünkü dâvet tazelendikçe, Emevî ve Abbasî dev
letleri hükümdarlarının merkezleri ve saltanat tahtları üreri
ne : korkup cebbar ve hunharları ehlibeyti nübüvvet1 hakkında 
ne bir hısımlık, ne de bir khdüaman gözetmiyerek başlarına 
zûlümlerin çeşitlerini indireceklerini; ehli beytin de 'onluna 
devirlerinde ağızlan kilitli, elleri,kollan büsbütün bağlı, siya
set zorbalarının zulümlerine, zorbalıklarına temamiyle itaat 
edip boyun eğmiyeceklerihi ve bundan dolayı gizli veya açıkça 
taraftar bulmaya çalışacaklarını ve gizli veya açık fitnelere 
girişip karışacaklarını pek tabiî görüyorlardı.

Bunun sonuncuda iki devletin cebbarlan tarafından zu
lüm ve haksızlıkla akıtılan kanlanna ve yapılan işkencelere 

meraklanmak ve kahırlanmak sebebiyle ümmetin sinirlerinin 
gerilmesinden faydalanmak üzere hanedana biate dâvet dâva- 
sjyle milleti galeyane getirmek yolunu tuttular. Peygamber 
aleyhisselâtü vesselâm efendimiz hazretlerinin âlibeytine kargı 

şefkat ve acımak, sevgi ve taraftarlık dâvasiyle, onlara biy’ate 
dâvet gösterişiyle ortaya çıkmıya başladılar. Bu durumlarda 
ümmet ise iki kısım idi. Bir kısmı hanedanı nübüvvetin tarafına 
meyi edip onları tutardı, öbür kısmı da istiyerek veya isteaniye- 
rek hükümdarların tarafına akar giderdi. îşte bu gidişle iş büyü
dükçe büyüdü ve şer, şiddetiyle meydan buldu. Bu hâl ise din 
binasını kökünden devirmek istiyenlerin .yanında,, daha başka 
şey gözetilmiyen, biricik gayedir.



 ̂, : Bu gerçeği aalamâk istersen “Maktiİ' ettalibiyn” Talibîle- 
j^tf maJtteîİeri (İÖ ) adh kitabı oku. İşte bu kitap, o fitnelerde 
haksiziık ve gaddarlıkla akıtılan o teiniz kanlardan »ana iyi 
haber ve bilgi veWr. Bu'-yt^en''t'de^'âliunetin:>'l^iddri'';'lter’(den 

'•Virde kan içinde ağlar, inler durur. Bu din düşmanlan ise;; Şii
lik kisvesine bürünmeyi, kuvvetler elde edip toplamaya ve Bâ- 
tjttdyye mezhebini (11), İbâha ve ilhad (12) meşrebini yaymak 
için durmadan çalışmayı ve gizli cemiyetler kurmayı vesile 
^edinmişlerdir.

Bunlar ' Şiiliği,ümmet arasında istedikleri rezaleti • yay- 
"Utya, ölüm töhüölîa'rmı ekıMye (13), asırların birbiri ardına 
‘ gelmesine vş muhtelif meinleketlfere göre çeşit çegit ibâhalist’a, 
Ve ■dînden temamiyle sıyrılıp çıkmaya perde ve maske olarak 
• knîfeniniglaidır. '

Bunların birçokları; bu fitnelerde Seyyidlerden (14) bir 
haylisinin zorba hükümdar ve valilerin şerlerinden korktukları 
için şurada, burada gizlenmiş olmalarından istifade ederek 
gizli, atalardan yalan yere pâk sülâleye (Peygamberlerin sür 
lâlesine) nîsbet dâvasında bulunmuş ve onunla çoğunluğu al- 

Vtdâtmjyadmkân ve fırsat bulmuşlardır.

Şiilerin Bariz Şahsiyetleri

Batmiyye imamı olan Meymun Deysan bin Saidin, Hz. 
.Alinin kardeşi Akil’in soyundan görünerek, İsfahandan Alvazft 
ve oradan Basra’ya, sonra da Şamdaki Humus kasabasının bu
caklarından olan Selemyeye nasıl geçtiği ve çocuksuz ölmüş 
olan Mehmet B. İsmail B. Caferi Sadık (Aleyhimüsselâm) a 
intisap iddia ederek (onun oğlu olduğunu söyliyerek) orayı 
kendisine nasıl bir sığmak yaptığı ve bundan sonra da Makrızî- 
nin Hıtatmda (C. 2: S. 227) izah olunduğu veçhile dokuz mer
tebe (Î5 ) üzerine kurulmuş olan sapıklıklarına halkı davet et-
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niek hakkmdaki yönetmelerle teehiz edilmiş propagandacılar® 
İslâm memleketlerinin her tarafına nasıl dağıttığını, Selemye’- 
den Küfeye, Yemene ve buradan da Afrika’ya ve Batı ülkele
rine propagandacıları nasıl gönderdiği tarihle meşgul olanların 
malûmudur. ,

■ Küfe köylerinde Karalat lâkabını alan Eş’as oğlu Henvimı, 
bilâhare Horasana gönderilen Hemdanıri kar daşı Mey ama, 
Ebu Şame (Benekli) Hüseyin, Abdan, Cennabeli Behram 'oğlu 

Ebu Şajd,haşan, bunun iki oğlu; Ebu Tahir Süleyman -ile Said,. 
Havşeboğlu halkı Mehdi. Ubeyde; biata dâyet etmek için Batı 

. ülkelerine gönderilen Şiî Ebu Abdullah ve kardaşı Ebul Abbasi 
. Mihran oğlu Mukannâ Haşan, Şam’da fitneler çıkaran vç harp
ler yapan Mahreveyh oğlu Zekreveyh, Elamut. (16) Kaleşî sa
hibi Sabbah oğlu Haşan, A li oğlu Hamza (17) Batınîyye fır
kası arasında ün • almış' bariz şahsiyetlerdendir.

Adı geçen bu şahıslardan (18) her birihih, İslâm ülkelerin
de olan biten işleri, maceraları, tarihe vukufu olanlarcaı ma
lûmdur. ■ -

Meselâ: Ebu Tahirin Hicazı ele geçirip mübarek Haceti 
Esvedi»iKâbe divanndan sökmesi, 'U,b.eydilerin A,|rika kuzeyini 
ve Mısır ülkesini istilâ etmeleri, Bulgar, Rum, Ermeni, Kiita- 
mî, Berberi ve Arap olmayan daha başka kavimleri müslüman- 
lara saldırtmaları, bunları, müslümanlara karşı çeşit çeşit zu
lümler yapmıya ve hükümler vermiye yetkili kılmaları, hak
kında Allahlık dâvasında bulunmaları, dinsizlik sözünü evvel
ce gizledikleri halde öndan sonra pervasızca açıklamaları, Haç
lılara, İslâm memleketlerini istilâ etmek ka,pısını açmaları, 
müslümanlar aleyhine müşavere ve müzâkereler yapmaları, 
fitne çeşitlerinden ve rusvây lığın her türlüsünden sayıya gel
meyen daha ne kadar mel’anetleri vardır.



Ehlibeyte Nisbet Dâvası

■ Bu dinsizlerin Peygamber hanedanına nisbet olunmayı. îd-
, dia. edip te bu iddialarını birtakım insanlara karşı terviç et- 

©ıeleri doğrusu çok şaşılacak şeylerdendir. Halbuki cenabı 'Â l-
-Pej f̂BaıbeışmİBı-: âHbeytini; dinsizlik propaganda eden, re

zalet. yayan yş müslümanlığm temellerini yıkan takımdan .kıl
mamış; belki Allah taalâ onları bu işlerin hepsinden t e r t emiz - 
etmiştir.

Bir dâvhcıya karşı şu beyitleri söyleyene aşk olsun, ne. gü
zel söylemiştir:

1. Peygamber çok doğru bir söz söylemiştir ki: kulaklara
ve ağızlara tatlı gelip daima okunmaktadır.

. 2. Eğer bir kişinin aslını bilemezseniz, onun işleri, geitp- 
geçmiş soyundan size haber verir (19).

3. Halbuki ben seni görüyorum ki,, insanlar arasında ben
zeri asla bulunmayan bir takım rezaletli işler tutup açıkça ya
pıyorsun. . -i' ‘

4. Bununla beraber Hazreti Peygamberini neslinden oldu
ğunu iddia ediyorsun; Artık bu hâl ve hareketlerinle sen mi 
doğru söylüyorsun, yoksa Allahın Resulü mü?

Vaktiyle Mısır’da Nakîybüleşraflık görevine bakan (20) 
birçok şerirler asırlar boyunca pâk nesep (ehli beyte mensu
biyeti gösterir) hüccetleri (belgeleri) ni en değersiz kıymetler
le şuna buna satarlardı.

, Bu baptaki nümunelerin en çirkinlerinden biri, Mısır valisi 
merhum Büyük Muhammed A li Paşanın zamanındaki Nakîyp' 
Ömer Mükerreme nisbet olunandır. Bu adam; birçok fellahlara 
(köylü çiftçilere), belki kıptîlere (Mısırın yerli hiristiyanları- 
na) ve yahudilere mübarek pâk nesepten olduklarına dair el-:



terme birer belge yermiştir. Nihayet Mısır ülkesindeki âlimle
rin, hepsi - aralarında bütün Câmli Ezher bilginlerinin her 
veçhile en büyüğü ölan Şeyh Mulıammed Emir ve 'beâzerteri 
Âe bulunduğu halde - bu hususta valiye ve hilâfet riiakamma 
birer mahzar sunmuşlar ve bu Nakîybi nakîyplİkten attırrmş- 
lardır. Hicrî on birinci asırda Mıisırra ünlü âKmi Hafaceii Ş ifa
hin (Reyhanetül elibba) adlı kitabında buna benzer bir hâdise 
"kaydeder (21).

‘‘İnsanlaraskepdi soylarına karş} güvenilir” , denilmekte 
olan şöZe gelince bünun mânası, bir fayda ve menfaat mülâha
zası olmıyan yerde bir kimsenin nesebi belirsiz bir çocuğu ken
dine ilhakını istemesinin kabul edilmesi demek olup şer’î bir 
delil ve hüccet (İlâm ) bulunmaksızın Peygamberin pâk nese
bine, meselâ mensubiyet iddiasında bulunan herkesin sözüne 
behemehal inanmak gerektiği mânasına değildir. Yoksa bezin 
ağın ile arkacı (gücü) (22) birbirine karışır, yani insanların 
hefeebi karma karışık olur” .

Fatımî Denilenlerin Neseblerinîn Sahih olmadiğı ve 
Nesepleri Hakkında Tutulan Mahzar

Buna binaen herkim Ubeydîlerin (Fatımî denilenlerin) Ali 
keıremellahü vecheh hazretlerinin neslinden olduklarını iddia 
eden, kimse, ya araştırıp incelemekte her esen rüzgârdan ve sü
rünen insan kılıklı hayvandan gelen sözü kabul eden bir ihmal: 
•cıdır; yahut nübüvvet 'hanedanını fenalıklarla ayıplamayı ;işte- 
yerek, onlara sevgi beslemek ve saygı göstermekten vazgeçe
rek karşı cephe alan (23) bir adamdır; veya Ubeydîlere zan ve
hakikaten nisbetlenen bir kimsedir ki: bu hareketiyle onların,
-ÖVÜnülmeftte olan şerefli nesebin yüceliğine sahip olmalarını
sever, bunlar ise ayıplariyle, kötü hareketleriyle dünyayı dol
durmuşlar veyahut çoğunlukla kurulup çalımlanan bir şahıstır;
'M, bu kurulması kendisini ö derece şişirip durmuştur ki bu diâ-



vaya haksız olarak girmiş bir takım: dinsizlerle yoğunlan iyot*.. 
Halbuki din düşmanlfuiyle çoğünlanıp azizlik iddia eden, haM- 
katte azlık içinde kalmış zelildir.

Şer’i şerife kıymet verip dinleyen bir şahıs; Abbasî 'devle
tinde ilim ve takvasiyle tanınmış olup Şeyhülislâm makamın-' 
da,‘ hâkimlerin hâkimi bulunan Ekfânî oğlu Eİbu Muham- 
med’in (24) birtakım şahidlerin şehadetlerinden sonra Ubeydî- 
lerin soyları hakkında: pâk nesepten uzaklaştırılmalarına dair 
verdiği hükmü kabil değil ihmal edemez. Çünkü, tescil edilip 
tarihlere geçen o mahzari (25) imzalayanlar arasında Radı v e : 
Murtaza lâkaplı iki seyyid biraderler (26), Hezerî oğlu, (27) 
îsferainli Ebu Hâmid (28), Saymaralı Ebu Abdillâh (29), Kn- 
durî Ebulhüseyin (30), Nesali Ebulfazl, Nesefli Ebu Cafer ve 
mezheplerinden büyük imamlardan daha başkalar ıvardır.

Mahzarın sureti: (İşte bu yazı, tanıkların bilerek şehadet 
ettikleridir k i Sait’ten türeme Abdurrahman (31) oğlu İsmail'
in oğlu Maâdd (32), (sahife 25 de adı geçen Meymûn vasıta- , 
siyle) Disaniyyenin (33) nisbet olundukları Seid oğlu Disaae 
mensuptur. Mısırda çıkıp Hâkim lakabını alan Nizar oğlu Man- 
sür (34) ise bu Maâdd’den türeme (bunun oğludur).

Kendisinin temiz ve pâk olmıyan geçmişlerinin hazreti Ali 
radiyallahu ahhin neslinde nesepleri yoktur, onun neslinderâz 
yolundaki dâvaları haksızdır. Hazrete iddia ettikleri nisbetlen- 
me yalan ve esassızdır. Mısır’da çıkan bu haricî (Hâkim biem-.. 
rillah) kendisi ve ataları kâfir, zındık ve dinsiz olup müslü- 
manlığı inkâr etmiş, namussuzluğu caiz görmüş, içkileri helâl 
kılmış, Peygamberlere dil uzatmış ve Rububiyyet iddiasına 
kalkışmış kimselerdir. Bu mahzar dörtyüz ikinci yılı rebiülev-, 
vel aymdâ yazılmıştır (36).

Hangi bir müslüman; kendisince iş, gün gibi belli ve açık 
olmadan (bu mahzardaki) böyle bir tabiri imza etmeyi helâl
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v.e caiz görebilir? Nerede kaldıki bu gibi büyük imamlar, hak- 

kındçı tam bir bilgi edinmedikleri bu davayı, sırf hatıra mebni. 
körükörüne imzaya kalkışsınlar. Belki şu mahzarı imzalayan 
.te bilginlerin hallerini, menkabelerini okuyanlar kesin bilirler 

ki; .Ihiöiitla^h^ilim-'.ye!ametce7'işı^|»lı«iâL.en)^sQ^ olanları; kendi 
görüş ve bakışlarında şer’i şerife aykın bir hüküm vermekten
se ölümü daha kolay ve hafif görür. Bilgi, doğruluk ve sağlam 
dinli olmakta bu şahikaların benzerleri nerede vardır? Uheydî- 
leriii: pâk nesepten uzaklaştırılmaları hususunda (sahife 29 
da) adları geçen imamların fikrinde olan Bakıllanî kadı İmam 

:Ebu Bekir gibisi bulunur mu? (36). Eğer biz asırların birbiri 
ardı sıra gelip geçen büyük bilginlerden bu oyda olanları, sayıp 
dökmeğe başlarsak söz cidden uzun kaçar. .

Zamanında mahzarın yazıldığı Abbasî halifesi Kadir bil- 

la.iı (37) bu mahzarı imza eden büyük imamları ve emsalim, 

bildiklerine aykırı söz söylemeye zorlayamazdı. Belki ona te
şebbüs etseydi onun da saltanat tahtını kaybederdi. Çünkü, 
millet arasında mertebelerinin büyüklüğü ile beraber devlette 
hallü. âkit, işleri çözüp bağlama yetkisi onlarda idi. Buna bi

naen o devirlerde onların nakzettikleri bâtıl ve merdud olurdu, 
karar altına alarak bağladıkları hüküm de muteber ve makbul 
tutulup* yürürdü (38). Bununla beraber Kadir billâh tarihte 
zıilüm ve haksızlıkla ayıplanmamış, belki dindarlık ve takva ile 
vasıflanmıştır. Buna binaen, herkim mumaileyhin, bilginler 
hakkında onların bir zalimden aldıkları işarete hemen itiraz
sız itaat ederek ona göre hareket ettiklerini zannederse, onla
ra zulmetmiş ve doğruluktaki mertebelerini tanımamış olur. 

Onlara bu suretle zânda bulunarak iftira eden İrimse; haktan 
eğrilmek hususunda onların da kendisi gibi yukarıdan aldığı 
en ufak bir işarete bakarak kavuk salladıklarını «anır olsa ge

rektir.

Ubeydîlerin neseplerinin muteber olduğuna dair Seyyid
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Radî'ye nisbet olunan şiir uydurmadır. Eliyle topladığı diva- 
mnda mevcut değildir (39). Kendisi iki vakrtta iki türlü görün
mekten kadri çok yücedir. Hem mahzarı imza etsin, hem de
böyle bir şiir yazsın;'! Bunun imkânı yoktur.

Adı geçen Diysan oğlu Meymun’un torunları olan bu Ubey- 
dîîer. imam Câferi Sâdıktan doğma İsmail oğlu Muhammede 
hisbetlenmeyi iddia ederler. Fakat sözlerine güvenilen neseb 
bilginlerinin açıkladikları gibi, İsmail, babasının sağlığında ve
fat etmiş, Muhammed te nesil bırakmadan ölmüştür. Bu ger
çeği iyice belirtmek hakkında İmam Abdülkâhiri Temimi (40) 
fırkaların farkına dair kitabında geniş bilgiler vermiştir.

Gizli kalmış imamların neslinden oldukları iddialarına 
gelince, bu dâvaları, neseplerinin belirsiz olduğunu itiraftan 
başka birşey. değildir. îbni Hallikâııın Vafeyatül âyaıı kitabına 

bak: cilt I  sahife 259 ve 272.

Muizzin ilk Mısıra girdiğinde nesebinden vaki olan soruya 
cevap yolunda hazırlara karşı kılıcını sıyırarak, bu.benim ne
sebim ive altunlar saçarak bu da benim hasebim dediği tarih 
'kitaplarında kayde geçmiş olaylardandır (41). Bu bapta şukka 
hâdiseşinin haberi ise. dağ başında yakılan' bir ateşten daha 
şöhretlidir ,(42). Evet, Ubeydilerin fıkhı (43) vardır. Fakat onu 
tedvin -eden Yahudi Killi.s oğludur (44),

Ülkelerde Batın îlere Verilen  A d la r

Ülkelerin değişmesine göre bu zındıkların mezhebinin bir 
takım lâkapları ve adları vardır. En şöhretlisi Batînîyyedir.. 
Tünden büsbütün sıyrılıp çıkmak için her zahirin bir bâtmı, iç
yüzü ve her âyetin dış mânadan ayrı bir tevili bulunduğunu id
dia ettikleri için bu ad verilmiştir. Irakta Karmat’a nisbet et

mek üzâre Kârmatînin arapça cem’i olan Karamita adı ile ve
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İranda Sasan (45) hükümdarlarından Kubat’ın (46) devrinde?-.' 
MÇzdek (Mezdak) adlı adamın (47), namûs ve inallarda ortaya 
çıkardığı ortaklık dinine* (bugünkü komünizme) bağlılık ve iç
ten ilgilenmek gösterdiklerine göre; Mezdekiyye,, Mazdakly- 
ye (48) namı ile de tanılıp bilinirler.

’ ‘ Horasanda onlara tâlimiyye (Talİmciler), Mülhidler ve'Dfcs 
san oğlu Meymune değil, belki Karmatın kardeşi Meymutıe 
betlerde Meymuniyye denilir. Çünkü, bu son Meymun. feri’ efe 
ğil, bilâkis bütün belânın aslı ve köküdür. Mısırda malûm, 
Ubeyd’e nisbetle Ubeydîler, Şamda Nusayrîler (49), Difr- 
zîîer (50), Teyamine (Tûmeııîler), Filistin’de Behaîler, Hindide-■ 
Bühre ve İsmaîlîler, Yemende maruf Yam kabilesine nisbetle 
Yâmiler, Kürdüstanda, hazreti Ali hakkında aşırı giderek hâşa 

Allah dedikleri için Alevîler, umdelerinde az çok ayrılma tanna. 
rağmen, Anadolu’da Bektaşîler, Kızılbaşlar (51) ve İran’da Sa
biler adları verilir.

Bunların şimdiye kadar, devam etmiş birtakım şubeleri de 
vardır. Her asrın boyasına girerler, kisvesine bürünürler ve her 
millete topluluk haletinin gerektirdiği tavr ve gösteriyle görü
nürler. En eskileri, İsmaîlîler adiyle Şiâ fırkalarından ayrıldık
ları için bu adı takınırlardı. Fakat biz, (sahife 31 de) geçen, 
sözlerimizde bunların imam Câferin oğlu İsmail ile ilişiklerinin, 
müslümanlıkla olan ilişikleri gibi olduğuna (yani, bu kadar boş 
olduğuna) işaret ettik. Diyebiliriz ki: Hakikatta fırkalardan ay
rılmaları, onları diğer fırkalardan ayıran, kendi imamlarına» 
hâşa, Allahın hulûl ettiğini iddia etmelerdedir. Ağızlarından 
çıkan bu kelime ne büyüktür ve kâfiranedir!

Cenedli Baha (52) demiştir ki; Yemen’deki Bâtınî Fazl oğ
lu Ali’nin (53) ejmir Yâfur oğlu Esâda yazdığı mektupların baş: 
tarafları (yeri döşeyip yayan ve dağları sarsıp durduran Fazî 
oğlu A li’den kulu Es’âde) , şeklindeki ve işte hulûl : yolu ite,,
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böyîeee Allahlık dâvasında bulunurlardı. Allaha karsı ne ka
dar kâfirane cesaret!

Eski Bâtınîler; .Feylesofların bâzı sözlerini kendi sözle
rine karıştırmışlar ve kitaplarını bu yolda tasnif etmiş
lerdir. Çağrılarının dokuz mertebesi vardır ki, bununla pek 
açık dinsizliği ve yüz karası rusvayhklı ibaheleri açığa çıkar
mak ve ortaya koymak yolunu tutarlar (54).

İshak oğlu Muhammed Nedim (55) yedi bildirileri
nin yedincis: hakkında diyor ki: okudum, içinde haramları he
lâl göstermek, şeriatları ve sahiplerini küçültmek ve kıymetten 
düşürmek bakımından pek büyük bir iş gördüm.

Onların aleyhlerine telifte bulunanların en eskilerinden bi
ri, dördüncü asrın ortası ricâlinden îhşîz Oğlu Ebu Bekirin as

habından olan Küfeli Rizamdan doğma AÜ Oğlu Ebu Abdullah 
Muhammed’dir. Haklarında yazdığı sözler için de şöyle de
mektedir: Bunların da vetçilerinin, ağırlık vermemek, kendi
lerinden usanç getirilmemek ve bir kimsenin onların iç işlerine 
vâkıf olmasından çekinerek bir türlü fırsat vermekten daha 
uzak kalmak için yerden yere dolaşıp gezmek ve bir yerde uzun 
boylu durmamak âdetlerindendir. Bundan başka, dâvetçiye en 
lâyık gördükleri işlerden biri de, Tevrat ve İncillerin ve pey
gamberlerin kitaplarının ibarelerinden bir miktarını ezberleme
si, birçok diller bilmesi, hendeseden bir. nebze öğrenmesi've zi
hinlere dehşet veren bâzı felsefî fikir ve sözler bellemesiyle 

kendisine bir süs vermesi, çeşitli dinler halkiyle dışında barışlı 
durum alması, bâzı hallerinde yahudilik, hıristiyanlık, rnecûsî- 
lik ve müslümanlığın hepsi birbirine yakın mânalar ve bir çağ
rıdan ibaret olduğunu onlara göstermesi (56), ayrılıklarım ca
hillerin vehim ve hayallerine düşüren asıl belâ, , o kitapların 
iç yüzlerine ve mânâlarına bakmayarak, dışlarına ve kabuk' 
mesabesinde olan kelimelere dayanıp kalmalarından, hakikî
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mânalarını ve nasıl kurulduklarını bilmemelerinden ileri geldi
ğini» bu hususta âfetin onları nakledenlerden çıktığını, haki- 
katlannın gerektirdiğini bırakıp başkasını işlediklerini soğuk 

kanlılıkla anlatması ve insanlar eğer o kitapların iç yüzlerini 
bilmiş olsalardı rahat bulup birleşirler, uzlaşıp ayrılmaz sevi- 
şirierdi demesidir. (Yani hatmiler insanları bu gibi sözlerle av

lıyorlar).

Çeşitli dinlere dair olan bu görüş ve gösterişleri, çağrıları
nın marhalelerinden biridir. Islâm mezhepleri hakkında da 
böylece hareket ederler, hepsinden tamamiyle sıyrılıp soyulma 
zeminini hazırlamak için, onları birleştirme çevresinde mırıl
danıp dururlar.

Tasavvufta çok aşırı gidenlerin kitaplarında da batmîlerin 
bu sözlerine benziyen sözler bulunur. (Aibdülkerim Cilî’nin (57) 
insanı kâmil adlı kitabına bak). Bunlar birtakım işlerde batı-, 
nîyye sözleriyle müteessir olmaktan kurtulamamışlar, onların 
tesiri altında kalmışlardır.

ihvanı safa (58) risaleleri ricalinin .hareketleri de Bâtı- 
nîyenin telbis marhalelerinden başka biridir. Bunlar ve ardı- 
sıra giden tabilerinin “Din avamme; hikmet, felsefe de havas- 
sadır” diyerek bastıkları yaygaraya itibar edilmek, din ve 
imandan açık sıyrılmadan başka birşey değildir.

Batınîiere Karşı Eser yazanların Bir Kısmı

İmam Gazali: Fezaihül Batmîyye (Batmîlerin rusvayhk- 
ları) ve Kıstası Müştekim (Doğru terazi) (59) adlı risalele
rinde tarihe ait haberlerinden bahsetmeksizin, yalnız İlmî ve 
din! cepheden onlara karşı gayet iyi red ve müdafaalarda bu
lunmuştur. Gazalî’den önce Hemezanlı Kadı Abdülcebbar (60) 
Nübüvvet delillerinin tesbiti adlı kitabında birtakım münase
betler altında tarihî haberlerini zikretmekle beraber, bâtıl meş-
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«eplerine taallûk eden çok güzel redler yazmış ve itirazlar yap
mıştır. Bunların senelere ayrılmış vak’aları, Arapça tarih ki

taplarında kayıtlıdır.

îbni Esir, İbni Kesir, Ifoni Haldûn, İbni Verdi ve Ebülfida- 
aın tarihlerinde onlara ait yetecek kadar haberler vardır. Ah
dili Kahiri Temimi “Elfark beynelfırak” fırkalar arasında fark 
adlı kitabının 265 inci sahifesinde akide ve umdeleri hakkında 
az çek geniş bilgiler vermiştir.

Muhibbi, (61) Hülâsa tül Eser, cilt 3, sahife 268 de mü
nasebet düşürerek Dümlerden bahsettiği sıralarda, itikad ci
hetinden bunların hakkında söylenecek söz: (bunlarla Nusay- 
rîler ve îsmaîlîler birdir, hepsi zındık ve mülhdıdir) demiş; 
aonra İslâm mezheplerinin büyük bilginlerinin bir çoklarından 
bütün müslümanların, bu taifelerin küfrüne ittifak ettiklerini 
hallerini bildikten sonra, küfürlerinde şek ve şüphe edenin de, 
onlar gibi kâfir olduğunu ve bunlardan kız alıp vermek caiz ol
madığı ve kestiklerinin yenmediği için Yahudi ve Hıristiyan
'lardan daha kâfir olduklarını açıkladıklarını nakletmiştir.

Kâfi tarihinde, cilt 2, sahife 304-319 de bunların temelsiz 
itikadları hakkında etraflıca bilgiler vardır. Asırlar boyunca 
■bunların gizli cemiyetleri nice tesirli ve süratli fitneler uyan
dırmıştır.

O cemiyetlerin ricali hakkında Milel ve Nihel kitaplarında, 
tarih kitaplarında ve onlara karşı yapılan red ve müdafaa 
kitaplarında birçok ihtilâf vardır. Bu ihtilâf; cemiyetlerinin 
gizli olduğuna ve devletleri tekarrür etmeden sükûnet devrin
de korkularından hüviyyetlerini gizledikleri için vakit vakit, 
türlü türlü adlar edindiklerine göre, pek tabiî bir iştir. Haki
kati arayan, çeşitli mahezlerdeki bütün nass ve sözler arasım
dan bulup çıkarmak için, hepsine vukuf elde etmeğe şiddetli 
bir ihtiyaç karşısmdadır.
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Şüphe yok ki, fitnelerinde hazır olup seyrü cereyanın; gö
ren müelliflerin, kitapları, bu babta en önemli mahezlerdendir, 
fakat en eski Karmatîlere mabetle o gibi kitaplardan ellerde 
bulunanları pek azdır, işte o kitaplardan basın âlemine çıkan 
ilk kitap “Keşfü esrarıl bâtmîye” dir. Bu kitap, hicri beşinci, 
asrın ortalarında Yemende sünnet bilginlerinden Ebul Fezaü’in 
oğlu Malik oğlıi Yemenli Hammadî EbuAbdullah Muhammedin 
telifidir.

Bu zat, Yemendeki bu mezhep mensuplarından Sıilayhî- 
ler arasına sokulmaya o derece yol bulabilmiştir ki, haberleri
ni pek iyi denemiş ve öğrenmiş, dışlarını ve içlerini güzel oku
muş, sonra üzerine katlandıkları çeşit çeşit kepazeliklerini, kul
landıkları hile ve hud’alarmı iyice açıklamak ve müslümanları 
çağrılarının ilk telkinlerine aldanmaktan korkutup sakındır
mak için bu kitabı telif etmiştir.

Hicrî sekizinci asrın önlerinde Yemen ülkesi müverrihi Ce- 
nedli Kadı Behanuddhı Yusuf, tarihinde bu kitaptan iktitâf sur- 
retiyle bâzı parçalar nakletmiştir, fakat asıl 'kitap, arayanla
rın ellerine geçmemiştir. Nihayet kitap, hadis silsilesinde üçün
cü şeyhimiz Ahmed bin Übeyd Attar .pğlu Şâm muhaddisi âl- 
lâme Seyyid Hâmid Hüseynî merhumun torununun toruna de
ğerli eski kitapları' çok araştırıcı olan edib üstad İzzet Attann 
eline geçmiş, menfaati umuma yayılmak ve her arayan kolay
ca bulmak için bastırdığı kıymetli kitaplar sırasında yayılma
sını istediğinden kitabın nüshasını bana getirdi. Bazı şeyler 
yazmamı istedi. Kitabı mütalâa ettim ve arzusunu yerine ge
tirmek üzere bâzı yerlerine ufak tefek notlar yazdım. Yazdı
ğım notların başkalarımnkinden ayrılması için sonlarında (Z ) 
işaretini koydum. Asıl konunun teme! noktalarına .temas için 
de bu mukaddimeyi kaleme aldım.

Din ve mezhepler hakkında bilgi edinmeye önem veren 
sayın okuyucu, Yemen Karmatîylerinin hususî haberleri be-
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.yanında hiç bir kitapta bulamadığı geniş malûmatı ve Batını 
karmatîylerin nasıl başladığına taalûk eden haberlerden başka 
yerde bulamadığı bilgileri, burada görür, içindekini öteki ma- 
hezlerdekiyle karşılaştırma sayesinde işin hakikatine vakıf 
olur. Bolayısiyle müslümanları, -onların çeşitli hilelerinden ve 
..-ateşlerine düşmekten korkudur.

Hidayet Allah'tandır.

Muhammet! Zahid ISI Kevseri



Kitabın Telif Sebebi

Müellif Malik Oğlu Muhammed rahmetullahi aleyh der ki:

Ey müslümanlar! Cenabı Allah sîzleri müslümanlıkla ko
rusun, bizi ve sizi günah yollarından uzaklaştırsın, size iyilik, 
versin, hak yolunu göstersin, rızasını elde etmeye sizi muvaf
fak kılsın ve doğru yollarda yürütsün.

Biliniz ki; Sulayhî (62) denilen bu adam hakkında söyle
nen sözleri, aleyhinde konuşulan fena şayiaları ve kötülükleri 
sîzler işitip durduğunuz gibi (63) ben de işitirdim.

Biri onun hakkında şöyle diyor, böyle yapıyor deyince, ya
n i  (kıyamette) onun aleyhine şahitlik eder misin? derdim. 
Söyleyen adam da, ben yanında bulunmadım1 ve gözümle gör
medim, fakat ben de şunun bunun (ağzından işiterek) dedik
leri gibi söylerim derdi. Ben ilk defa bu söylentilerden taaccüp- 
ederdim. Bir birine benzeyen şayialara bir türlü inanamıyor ve 
yalanlayamıyordum. Bazan da (bu işleri Arap ve Acemden hiç
bir kimsenin yapmadığı ve eski zamanlarda geçmiş milletlerde 
de yapıldığı işitilmemiş bir iştir; hakkında olan bu söylentiler,, 
atalarından görmeyerek erdiği ve bulduğu mertebe ve makam 
sebebiyle, insanların kendisini çekememesinden doğan düşman
lıkları eserinden başka birşey değildir) derdim.

Çok kerre, kendisinden (Allah bizlerde bulunmayan isler 
isnadiyle, bize zulmedenler aleyhine ve lehimize hükmetsin)' 
diye beddua ettiğini işitirdim.



Bıı sebebe binaen, hakkında söylenen sözlerin doğrusunu 
yalanından ayırmak (64), sırlarına, kitaplarına vakıf oüraak 
için, Suleyhînin mezhebine, tarikatına girmeyi münasip gör
düm. Bütün ieindekilerini birer birer gözden geçirip hepsinin 
mânalarını anlayınca, Allaha itaat, müslümanlara nasihat et
mek ve bu dine buğuz yolunu tutanlardan korkutmak üzere 
müslümanlar onun sözünün umdesini bilmek için görüp öğren
diklerime delil getirmek, küfür ve dalâletini açıp meydana koy

mak istedim.

Allah kâfirlerin hile ve desiselerini çürütüp boşa çıkara
caktır. ....  ........ '
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Bâtinî Davetçilerin Telkîn Tarzları 
Davet ve Mezhep Dereceleri

Birinci Davet
Maksada geleyim: Ona ben ilk şahitlik edip müslümanlara 

belirteceğim şudur ki: Merhumun ruhsatlı dâvetçiler (propa
gandacılar) adını verdiği bir takım naip ve vekilleri ve av kö
peklerine benzetmek üzere mükellebler (muâllem köpekler) lâ
kabını taktığı başka aveneleri de vardır. Bunlar insanlara tu
zak ve ağ kurarlar; onları hilelerle gailelere düşürürler; aklı 
başında olanlardan çekinip sokulmazlar; tuzağa düşürmek için 
kuşa tane saçan gibi her cahile yanaşıp bâtıl bir mâna kasd- 
ederek hak bir kelime söylemekle zihnini karıştırırlar; telhis
ler yaparlar; onu, Namaz, Zekât ve Oruç gibi müslümanlık yol
larına sureten teşvik ederler. Onu, bir seneden fazla bu hal 
üzere bırakırlar; fakat önemle gözedip sabrına bakarlar; iş ve 
hareketlerini gözden geçirirler. Hazreti peygamberden naklolu
nup değiştirilmiş birtakım rivayetlerle ve yaldızlı sözlerle onu 
aldatmaya kalkışırlar; ona bâzı Kur’an âyetlerini mahsus ola
rak eğri ve yanlış okurlar ; bâzı kelimelerinin lâfız veya mâna
sını tahrif ederler.

İkinci ve Üçüncü Davet

Bunun üzerine eğer kendisinde bu sözlere inhimâlc, meyi 
ve kabul etmek, öğrettiklerini beğehmek, emirlerine itaat ey
lemek hallerini görürlerse o vakıtta kendisine: ;

(Sırları keşfetmeye bak; avammm kanaat ettiği dış mâ
nalara kanaat edip kalma; kendin için bu hale razı olma; Kur'a-
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:nı ve remizlerini iyi düşün; meselelerini ve ne mânaya misal 
olduklarını bil; Namaz, taharet ve peygamber aleyhiasalâtü 
vesselam efendimizden sarahet ve ibare ile değil, Rumuz ve işa
retle rivayet olunan emirlerin mânalarını belle. Çünkü bütün 
insanların din adına yaptıkları işler perde altında olan birta
kım mânalar iğin birer darbı meseldir. Buna binaen sen nama
zı ve ı'çindekini bil, iç mânalarını bellemeye bak; çünkü bilgisiz 
yapılan iş, sahibine fayda vermez...) derler.

O bîçare cahil, ne sorayım der.

Dâvetçi; Allah taalâ (Namazı doğrultarak eda ediniz; ze
kâtı veriniz) buyurmuştur. Zekât yılda bir kere farz kılınmış
tır; namaz da böyle. Herkim onu yılda bir kere kılarsa emr- 
oluiıan namazı tekrarsız eda etmiş olur) der (65). Bir de, na
maz ve zekâtm (dış yüzleri olduğu gibi) birer iç yüzleri de var
dır: Çünkü namaz, zekât, oruç ve hac ikişerdir. Cenabı Allahın 
yarattığı her şeyin bir zahiri ve görünüşü olduğu gibi, onun bir 
de bâtını, içi vardır. Buna (günahın zahir ve batınını bırakı
nız) (66) ve (de ki rabbım ancak fahiş günahların zahir ve bâ
tınını...... . haram kılmıştır) mealindeki (67) âyetleri delâ
let eder (68).,,

Görmüyormusun ki, yumurtanın dışı ve içi vardır. Buna 
binaen zâlıir, insanların bilmesinde eşit olup havas ve âvam- 
mnı bildikleri şeydir; bâtıl ise, bütün insanların değil" pek az 
kimselerin bildiği şeydir. Cenabı Hakkın, ona (Nuha) ina
nıp pek az kimseden başka onunla beraber (gemiye) binen ol
madı (69) (onlar “ îman edip iyi âmel işleyenler” çok az
dır) (70) ve (kullarımdan çok teşekkür edenler pek azdır) (71) 
sözleri bu yüzdendir (72). Buna göre cahil (73), çokluğu teşkil 
eden akılsızlardandır. Bundan başka Assalat, Ezzekât kelime
leri yedişer harftir (74). Muhammed ve A li’ye birer remz ve 
delildir ; çünkü ikisi de yedi harftir.
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Buna binaen Assalat Vezzekâttan maksud mâna Muham- 
med ve A li’ye muhabbet beslemek ve ikisine taraftar buhin- 
maktır. Artık, herkim onları candan severse Namazı edâ etmiş 
ve zekâtı vermiş olur . (75) derler.

Dördüncü Davet ve Mezhebin Birinci Devrecesi
işte bu dâvetçi ve muallem köpekler bu gibi hezeyanlarla 

din ve şeriatın lüzumunu, Kur’anı ve peygamberin sünnetleri
ni bilmeyenleri vehim ve hataya düşürürler ve bu sözler; o al
danmış bîçarelerin yanında geçer ve kabul görür (76); çünkü 
bu meşreb nefse ravet verir, her şeyi mubah ve hâlal kılar;, 
halkın avammını, şeriatın gerektirdiği Allaha itaat kaydinden 
kurtarır ve haram kıldığı fenalıkları kendilerine caiz gösterir.

: Bunların sözleriyle aldanmış cahil bu telkinlerini kabul 
■ederse, ona: (Allaha yakınlık kazandıracak bir sadaka ver ki, 
ermeğe sana bir merdiven ve kurtuluşa vesile olsun (77) ve 
biz de sana mevlâmızdan (78) namazları senin üzerinden kal
dırmasını ve bu ağır yükü senden indirmesini isteyelim) derler. 
Aldatılmış Medû; tutar dâvetçiye on iki lira verir.

Dâvetçi onu Mevlâlan huzuruna götürür ve (Mevlâna: ku
lun falan kimse namazı ve mânalarını öğrendi, ondan namazı 
kaldır ve bu ağır yükü sırtından indir ve işte on iki lira) der.

Mevlâlan, cemaatına: ( Şahid olun ki, ben üzerinden na
mazı kaldırdım) der ve kendisine (ve sırtındaki ağır yükleri
ni, toka ve kayıtlan üzerlerinden indirecektir) âyetini (79} 
okur. O vakit, evvelce bu davet ve tarikatı benimseyenler, bu 
aklanmışa iltifatlarda bulunur, onu kutlarlar ve senin beline- 
ağırlık veren yükünü indiren Allaha hamdölsun derler (80).

Beşinci Davet ve Mezhebin ikinci Derecesi
Bir müddet sonra, dâvetçi, o suretle iğva edilene: (Nama

zın neden ibaret olduğunu anladın. Bu bilgi, ilk derecedir. Ben



Allahın seni en yüksek dereceye eriştireceğini umarına. Artık, 
sor, araştır) der.

Sapıtılmış mürid; ne sorayım? der.

Dâvetçi, ona, (Allah taalânın nehyettiği içki ve kumarın 
ne olduğunu bilirmisin? sor. ikisi Ebu Bekir ve Ömerden iba
rettir. Hazreti A li’ye muhalefet edip hilâfeti ondan gasbettik— 
leri için, onları sevmekten kaçınılması emrolunmuştur. Yoksa 
yaş veya kuru üzümden, buğday ve başka maddelerden yapılan 
ve asıl hamır adı verilen şerap ise haram değildir. Çünkü yerin 
bitirdiği şeylerden çıkarılmıştır),. der ve ona karşı, (Cenabı 
Allahın kullarına çıkardığı zîneti. ve hoş rızıkları kim haram 
kıldı?) (81) ve “ İman edip iyi amel işliyenlere yeyip içtikle
rinde günah yoktur”  (82) âyetlerini sonlarına kadar okur (83),

Altıncı Davet ve Mezhebin Üçüncü Derecesi
Bundan sonra dâvetçi, o sapığa, Ramazan orucunu da 

bıraktırmak hususunda iğvaya geçerek, der ki; savm ile oruç 
sır saklamaktır ve ona - her kim Ramazan ayında hazır, ma
kim bulunursa onu oruçla geçirsin - âyetini okur (84). orucu- 
(Nübüvvet hanedanından) hak imamların, zalimlerden korka
rak gizlendikleri vakıtta saklandıkları yerleri söylememekle 
tefsir eder.

Buna delil getirerek, hazreti Meryemin, Allahın eniriyle 
babasız olarak İsa’yı doğurduktan sonra, göreceği insanlara 
karşı söylemesi emroîunan (Ben, Rahmana savm adadım da ar
tık bugün hiçbir insanla konuşamıyacağım) sözünü bildiren 
âyeti okur (85) ve eğer oruç âyetinden yemek yememeyi kasd- 
etseydi, Meryemin âyette söylemesi emir olunduğu sözde (Ben 
bugün bir şey yemiyeceğim) der idi. Böyle dememesi orucunA
susmak mânasına olduğuna delâlet eder, der (86).

Dâvetçinin bu sözleri üzerine o aldanmışın küfür vfe tuğ
yanı artar ve telkinlerine meyi ve inhimâk eder. Çünkü nefsa-
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nî arzusuna uygun bulur. Nefis ise ber vakit fenalığı emreder. 
Sonra dâvetçi ona, fidyeyi (87) ver ki erişmene merdiven ve 
vesile olsun; tâ ki Mevlâmızdan orucu senden kaldırmasını is
teyelim der, sapık ta on iki lirayı verir. Dâvetçi onu Mevlâna 
dediklerine götürür; Mevlâna! Kulun falan, orucun hakikî mâ
nasını belledi; ona Ramazanda yiyip içmeyi helâl kıl, der.

Mevlâları; Dâvetçiye sırlarımıza karşı bu müride güvenip 

emin oldun mu? der.

. Dâvetçi—  Evet, der.

Mevlâları: —  Ben de oruç ödevini üzerinden kaldrıdım, 
«der. ,

Yedinci Davet ve Mezhebin Dördüncü Derecesi

Sapıtılmış mürid bir müddet daha durduktan sonra yine 
dâvetçi ona gelir, der ki, şimdiye kadar mezhebimizden üç de
rece tanıdın; şimdi de, Taharetin te’vilde ne olduğunu ve Cü- 
nüblüğün mânasını bil. Mürîd, bunları bana tefsir et ,der, Dâ- 
vetçi ona - Bil ki, Taharetin mânası kalp temizliğidir. Mû’mm 
haddi zatında temizdir, kâfir ise pistir. Onu ne su, ne de başka 
birşey temizliyemez. Cünüblük ise peygamberlerin ve ehlibeyt
ten olan imamların zıdlarını, düşmanlarını sevmektir (88).

. Meniye gelince, murdar değildir. Cenabı Allah ondan pey
gamberleri, veli’leri ve taat ehlini yaratmıştır. Adem 'neslinin N 
yaradılışının başlangıcı olduğu ve onun üzerine yapısının teme
li kurulduğu halde, nasıl necis olur? Eğer ondan gusletmek di
nin emirlerinden olsa idi, büyük ve küçük abdestİerden de ta- 
mamiyle yıkanmak daha vacib olurdu; çünkü ikisi aynen pis 
ve necistir (89). . *

(Ve eğer cenabetli olursanız iyi temizlenin) (90) âyetinin 
mânası: Eğer bâtın ilmini bilmez iseniz öğrenin, bedenlere ha
yat getiren su gibi canlara hayat veren ilmi de belleyiniz de
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mektir (91). Allah taalâ (her diri şeyi sudan yaptık) (92) ve 
(inşan; neden, yaratıldığına bir baksın, şiddetle atıp dökülen bir 
sudan yaratıldı) (93) buyurdu: Allah meniye su adım verince 
temiz olduğuna delâlet etti, der.

İşte, dâvetçi o aldanmış sapığı bu sözlerle vehme düşürür; 
Sonra usulleri üzere ona on iki lira vermesini emreder; mürid 
verir; dâvetçi onu Mevlâlarma götürür; Mevlâna; kulun falan, 
taharetin hakikî mânasını tanıdı, işte saha tekarrüb vesilesi, 
der. Habîs mevlâları; camaatma şahid olun ki, ben ona cüniib- 
lükten yıkanmamayı helâl kıldım, der.

Sekizinci ve  Dokuzuncu D avet ve Mezhebin Beşinci 
Derecesi

%
Tamamiyle aldatılmış mürid, bir müddet o haller üzere 

durduktan sonra dâvetçi ona: (Sen şimdiye kadar tarikatımız-• 
dan dört derece tanıdın; şimdi sana tanınması lâzımgelen be
şinci derece kaldı, bunu da keşfetmeye bak. Çünkü işin sonu ve 
saadetin gayesidir, der ve ona: (Hiç bir nefis onlara, hakikî 
olgun inû’minlere, sonsuz sevinç verip gözlerini aydınlatan n i 
metlerden. neler sakladığını bilemez) âyetini (94) okur.

Mürid —  bu dereceyi de bana lütfederek bildir ve delâlet 
eyleyerek beni ona erdir, der.

Dâvetçi ona: (Sen bu hususta büyük gaflet içinde idin. 
Gözünden perdeyi kaldırdık. Artık gözün bugün keskindir, her' 

’ hakikati açık görürsün) (95) âyetini okur. Sonra ona dünya
da iken cennete girmek ister misin? der.

Mürid —  Benim için buna.yo! var mıdır? der.

Dâvetçi, bu soruya ve gösterilen arzuya karşı, müride 
"ahire! ve dünya bizimdir” , ve “de ki, Allahın kullarına çıkar
dığı ziyneti ve hoş nzıkları kim haram kıldı ? O, kıyamet gü-



«muade, dünyada iken iman edenlere halife ve mahsustur*' âyet
lerini (96) okur.

Bu âyetteki ziyneti, mahsus kimselerden başkalarının gö
remedikleri kadın sırlarından insanlara gizli kalan şeylerdir, 
diye tefsir eder. Bu ziynet; (kadınlar, ziynetlerini kocalarından 
başkalarına göstermesinler.) (97) âyetindeki ayni ziynettir. 
.Ziynet gizli ve kapalıdır, herkese açık ve belli değildir der; 
sonra ona: (Sadef içinde saklı inci gibi iri gözlü huriler de çev
relerinde dolaşırlar) âyetini de (98) okur ve der ki, dünyada 
iken cennete ermeyen, ahirette de öna ermez. Çünkü cennet 
cahillere değil, akıllılara mahsustur. Zira eşyadan beğenilen, 
■ancak gizli kalanıdır.

Bu yüzden cennete, gizli olduğu için Cennet denilmiş; cin 
taifesine insanlardan gizlendikleri için Cinn; kabristana için
deki mevtaları sakladığı için Mecenne; kalkana, düşmanın kı
lıcına karşı örttüğü için Micenn adları verilmiştir.

Buna binaen, dünyada cennet, ilimleri ve akıllan olma
yan bu ters mahluktan gizlenen birşeydir.

Dâvetçinin, cahili boğan bu yaldızlı sözleri üzerine alıkla
şan bu müridin hayranlığı arttıkça artar ve mel’ûne: lütuf bu
yurup, beni teşvik ettiğin dünya cennetine ulaştır der. Dâvet- 
çî, Necvalık on iki lirayı ver, sana Allaha yaklaşma vesilesi 
■olsan der.

Şaşkın mürid on iki lirayı verir.

Dâvetçi onu en büyük mel’ûna götürür! Mevlâna! Kulun ’ 
faîanın içi sağlamlaşarak düzeldi ve sınavı saflaşarak duruldu. 
Şimdi de, kendisini cennete sokmanızı; ciddî ve hakikî hüküm
lere erdirmenizi ve hurilerle evlendirmenizi istiyor, der.

Mevlâları dâvetçiye der ki, —  ona emniyet ve itimad ettin
sni?

4b.



Dâvetçi —  evet ben ona eminim, onu iyi sınadım; hakka 
■kargı sabırlı ve senin nimetlerine teşekkür edici buldum.

Meviâları — bizim ilmimiz zordur, nefse gayet güç gelir; 
onu halka gönderilmiş bir peygamber, ya Allaha yaklaştırıl-' 
mıg bir melek, veyahut kalbi Allah tarafından imanla denen
miş bir kuldan başkası taşıyamaz. Eğer senin nazarında hali 
sağlamlaşmışsa, onu, eşin yanma götür, ikisini yalnız bir ara
da bulundur, der.

Dâvetçi, Allaha ve MeVlânaya itaat olmak üzere baş üs- . 
tüne der ve hemen onu kendi evine götürür. O gece dâvetçinin
karısıyla yatar, sabah olunca dâvetçi kapılarını çalar ve bu ca
hil halk bizim halimizi bilmeden kalkınız, der.

Tam sapıtılmış mürid, dâvetçiya teşekkür ve dualar eder.

Dâvetçi: bu iyilik benden değildir, Mevlânamn fazlındaa-
>dır.-

Mürid dâvetçinin evinden çıkınca, bu melûn dâvet ve ta
rikat adamları işidirler; hepsi de bu dâvetçinin yaptığı gibi 
müridi evlerine götürüp eşleriyle yatırırlar (99).

Sonra dâvetçi müride —  Mevlânamn yanında en büyük 
toplantıyı da görmelisin, Allaha yakınlık vesilesini, ver.

Mürid on iki lirayı verir.

Dâvetçi onu Meviâları huzuruna götürür, Mevlâna! Kulun 
falan, en büyük toplantıyı görmek ister; şu da Necva vesilesi 

der.
Meviâları en büyük gece içtimainin kurulmasını emreder.

Akşam karanlığı basıp kadehler dolaşır; başlar kızar; ne
fisler çakır keyf olunca, bu mel’ûn tarikatın bütün mensupları 
karılarını getirirler;her kapıdan erkeklerin yanlarına girerler; 
çıraları ve mumları söndürürler ve herbiri eline geçeni tutar;

Sonra önderleri Mevlâna dedikleri kerata da, karısına,

ihramcizade
Metin Kutusu
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mel’ün dâvetçinin ve diğer bütün müridlerin yaptıkları gibi, ya
ni müride teslim olmasını emreder.

Yoldan artık tamamiyle çıkmış olan bu mürid, Mevlâîân- • 
nın ona yaptığı bu iyiliğe teşekkür eder. .

Önderleri —  bu benim ihsanımdan değildir, Mevlâna emi- 
rulmümininiıı (100) fazlındandır, ona teşekkür ederiz. Sizin 
bağınızı çözdüğüne, ağır yüklerinizi sırtınızdan indirdiğine, güç 
teklifleri üzerinizden kaldırdığına, cahillerinizin (hocaların)- 
haram saydıklarının bazısını size halâl kıldığına karşı nankör
lük etmeyiniz, der; ve (Buna sabredenlerden başkaları ulaşa

maz» ancak büyük- bir haz Sahibi "ulaşır) âyetini (101) teşvik 
için okur (102).

Müellifin meşhudatmdan başka bir şey yazmsd ğı

Müellif Mâlik- Oğlu Muhammed rahmetüllahi aleyh der ki: 
İşte, (Tarikatlarının temeli olan bu beş derecenin beyanında)) 
zikrettiklerim, bu fırkanın küfür ve dalâletlerinden muttali, 
olduğum itikad ve hareketleridir.

Allah taalâ hazretleri onları gözleyicidir. .Bana .karsı da, 
fiil, küfür ve cehillerinden vâkıf olabildiğim hallerden naklet
tiklerimin hepsine şahiddir; görüp kendilerinden duyduğumu 
bilir. Herkim aleyhlerine haksız yere bir söz söylerse, Allahın, 
Meleklerin, bütün insanların ve lânet okuyanların lânetlerf 
onun üzerine olsun. Allah onlara iftira edenleri rusvay etsin; 
ona en fena varılacak yer olan cehennemi hazırlasın ve her kim 
ki kendilerinde bulunmayan halü hareketleri naklederse Allahın 
havKi kuvvetinden ilgisi kesilip: şeytanın havlu kuvvetine sı
ğınsın (103). . .

Buna binaen. Cenabı Allahın bana zaptını farz kıldığı bu 
şehadete göre müslünianlara bu nasihat ödevimi verine getir
dim. Zir'a Allah, şehadetiıi zaptını, -hakkile- gözetip işitmeyen--'



lere söyleyerek ulaştırmasını emretmiş (şehadetleri yazılacak 
ve ondan sorulacaklardır) buyurmuştur (104).

Allahtan dilerim ki, bizi müslüman olarak vefat ettirsin, 
müslümanlığı minnet ve rahmetiyle bize ihsan ettikten s o n » 
bizden geri almasın; âmin.

Ey insanlar! —  Cenabı Allah bizi ve sizi doğruya muvaf
fak buyursun ve bizleri küfür ve şüphelere düşmek yollarından, 
uzaklaştırsın. Ben, bu mel’un davetin hallerini (105) zikret
mek istedim ki, mezheplerine meyleden olmasın; akıllı bir kim
se sözlerine kulak vermesin ve bu kitapta, bu kadarcık söze 
bakana bir korku verme ve ona vakıf olup iyi düşünene karşı 
özür belirtme bulunsun.
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Batınîlik Oavotinin Başlangıcı ve T emeli 
ve Bu Yolda Çalışanlar

Meymun Kaddah ve Oğlu Ubeydullah

Ey din kardaşlarım! Biliniz ki, hayr ve §er, menfaat ve 
mazarrat, dert ve dermanın sebeplerinden her bir şeyin asü- 
ları, asıllarm da ferileri vardır. Şeytanın, küfür ve şekavet eh
lini düşürdüğü bu mel’un davetin aslı, Meymun Kaddahm (106) 
oğlu Ubeydullahın (107) Kûfe’de meydana çıkması, onun bi
linmiş, duyulmuş olan haberleri, şöhret bulmuş münkerleri ve 
dalâletleri olup kendisi felsefe yollarını tutarak parlak sahte 
kitaparı kullanması, birtakım alçaklara karşı onlara revaç 
vermesi ve müslümanlara hile ve desise kurmasıdır.

Ubeydullahın meydana çıkması hicri tarihin 276 mcı yı
lında idi (108). Zuhuriyle müslümanlara ağlar kurdu, başları
na gaileler çıkarmak istedi; hakla batılı karıştırdı; kitabııllahm 
her âyetine bir tefsir uydurdu; Peygamber sallâllahu aleyhi ve 
seilem hazretlerinden rivayet olunan her hadîs için bir tevil 
yaptı; bâtıl sözlerini yaldızladı; mânalara meseller, misâller 
getirdi; kur’anın âyetlerine göre bir şekil verdi ve benzer bir 
mesel yakıştırdı.

Mel’un, yıldızların hareket, tulü ve grup ilmini öğrenmiş, 
said ve nahsini, uğurlu, uğursuz ahkâma delâletini bellemiş, 
halkı sapıttırmava yol bulmak için bütün din ilimlerinin öğre
tilmesini men ve tatil etmişti. (Allahın nurunu ağızlariyle sön
dürmek isterler; Allah ise kâfirlerin hoşuna gitmese bile nu
runu tamamlayıcıdır) (109).
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Buna binaen, halkı ona çağırdığı dâveti ve kurduğu bina
y ı; Allaha ve resuluna çağırmak, Allahın kitabından delil ge
tirmek, mesellerini ve ne mânaya misâl olduklarını bilmek, 
bazreti’ A li’yi başkalarından üstün ve ileri tutmak, hilâfet ve 
imametle tahsis etmek, bütün sahabeye dil uzatmak, sövüp say
mak ve ezade bulunmakla taâneylemek temeli üzerine kurdu. 
Halbuki’ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden 
(Allah ashabıma sövüp sayanlara lanet etsin). (Ashabım yıl
dızlar gibidir; hangisine uyansanız hidayet bulursunuz) ve 
(berkim ashabımı sebbederse beni sebbetmiş olur ve herkim 
beni sebbederse Allahı sebbetmiş sayılır ve her kim Allahı seb- 
bederse Allah onu yüzü koyu cehenneme düşürür) gibi ha
disler rivayet olunmaktadır (110).

Bu. gibi yaldızlı sözleriyle cahillerin kalblerini fesade ver
di; onlara küfür ve dalaleti iyi bir şekilde gösterdi. Bunu be-e
lirtmek uzun kaçar, fakat ben sözü kısaltacağım. . Vereceğim
belirtilerde görüş ve anlayışlı planlara yetecek ve ibret vere
cek kadar bilgiler vardır.

'Bu mel’ûn Ubeydullah, içinden Yahudiliğe itikad edi
yor (111),- fakat kendini müslüman gösteriyordu. Kendisi esa
sen Yahudilerden, Şelâlâ (112) oğullarından Şam’da Selem- 
ye (113) demlen bir kasabadan ve Yahudi hahamlarından idi.

Bütün mezhepleri tammış bir feylesof olup kuyumculuk 
yapar (114), hazreti A li’nin torunu imam Zeynülâbidin’in oğ
lu imam Muhammed Bakır’dan doğma imam Câferi Şadık’m 
oğlu imtgtm İsmail’e (115) hizmet ederdi, Yahudilerin çoklan- 
•aur müslümanhğa ve müslümanlara karşı irisi olarak cibillet- 
lerihde kökleşen âdavet ve peygamber sallâllahu aleyhi ve sel
lem  efendimize de buğuzları sebebiyle .de, şeriâti Muhammedi- 
yeyî. «k ıp  devirmeye çok düşkündü- Bu sebeple insanları müs- 
Ifimanlıktan çevirebilmek içip- yanlarına girebilmeye yü? bul
mak üzere onları nübüvvet hanedanlarının muhabbetine ve on-
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lata taraftar olmaya çağırmak ve propaganda etmekten daha 
müessir bir çare bulamadı. Bu adam, Karmat Bakkarıiı davete 
başladığı günlerde çıkmıştı (116).

Karmat; bunun adi veya lâkabı idi (117); çünkü yürüyü
şünde adımlarını sık atardı. Karmatın günlerinde çıktığı için 
ikisinin dâvetlerini benimseyenlere karmata nisbet edilerek 
Karmati, Karanrçta, Karmatiyler denilmiştir. Çünkü ikisi bir- 
leşerck aralarında gizli bir talimat (yönelge) yapmışlar ve 
müslümanları ona hile ve desise ile çağırmaya karar vermişler.

İkisi yıldızların ilmini ve onunla zamanların hükümlerini 
bilirlerdi. Karar altına aldıkları tâlimatm temelini kurma vak
tinin geldiğini anladıklarından Meymun Küfeye gitmiş ve bu
rada feir müddet durmuştur. Kendisinden, FâzI Oğlu Ali, Mes- 
ver (118) sahibi Mansur ve Cennabeli (119) Ebu SaM’den olup 
biten işlerin beyanı uzun kaçan birtakım haberler^ vardır, yeri 
gelince beyan edeceğim.

Karmat Bakkar ise Bağdada gitmiş ve orada -.öldürülmüş
tü. Allah kendisine rahmet etmesin.

Meymun Kaddahın yolunu tutanlar ve bunlar m 
meseb

Ilk evlâdı Ubeyd’dir (120), lâkabı Mehdi’dir. Sonraları sı
ra siyle Kaim (Biemrillah) Muhammed, Mansur (BiUalı) Ebu 
Tabir (121) İsmail, Müizz (lidiynillah Maadd), Aziz (Billah 
nizar), Hâkim (Biemrillah Mansur), Zahir (liiizazi dinillah) 
A li (122), Miistansır (billah) Maadd’dir (123). Bizim bu asrı
mıza kadar (124) Mel’un Kaddahe nisbet olunanlar bunlar
dır (,125). •

Mezkûrler, Hazreti A li’nin oğlu imam Hüseynin sülâlesine 

mabettendiler. Halbuki ona intisabları yalandır. Onların bu hu
susta bir senedleri yoktur. Asıl şerafet ve siyadet ehil bunların
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bu dâvalarını kabul etmiyorlar. Çünkü bunların siyadette bi
linmiş bir asıllarını bulamamışlar ve (sâdatın nesebini bildiren)

. şecere kitabından bir neseblerini bilmemiş ve tanımamışlardır; 
bilâkis, seyyidler hepsi onlan şerafetten uzaklaştırıyor ve pâk 
nesebten olduklarını nefiy. ve inkâr ediyorlar; ancak onlarla 
bu küfür ve dalâletlerine gerenler onlara yalan yere şahadet 
ve bu işlerinde yardım ederler.

Bunlar Câfeıi Sâdıktan doğma îsmailin oğlu Muhammedln 
evlâdından olduklarını züûm etmişlerdir. Halbuki, bu Muham- 
medın hiç bir oğlu olmamış ve insanlardan bir ferd bunu bil- 
memiştir. Belki bunlar (habis kelimeye behifer olarak Kür'UU- 
da zikrolıman) fena ağaç gibidir ki, yerin tam üstünden kopa
rılmış ve kökü bulunmamıştır söz (126) ve meseline temamen 
uygundur.

Buna ve zikrettiklerinin bâtıl olduğuna delil; bu adi ge
çenlerin her biri iistündekinin, en baştaki Mehdi tfbeydin de 
Meymun’un (127); bununda Câferi Sadıkm oğlu tsinailin ev
lâdından gizli ve saklı kalmış olân imamların oğullan oldukla
rım iddia etmeleridir.

Halbuki gizli kalan imamların kimler olduklannı onlara 
soran olsa cevaptan saparlar ve ona: bunlar (zamanlarındaki) 
zalimler tarafından kahre uğradıklarından gizlenmiş, hiçbir 
kimseye açıklanmaları ve söylenmeleri emrolunmaıhiş birtakım 
imamlardır derler. Bu suretle soranı, nesebleri hakkında ta- 
mansiyle şüpheye düşürürler. Çünkü bu cevap zikrettikerinin 
ve nisbetlendiklerinin bâtıl olduğuna en büyük delillerden
dir (128).

Bunların Yahudi neslinden olduklarının delili; Yahudileri 
^vezirlikte ve başkanlıklarda kullanmaları, siyasî işlerin tedbir 
ve tedvirini onlara bırakmaları ve onları müslümanlarm kan 
ve mallarında tasarruf ve hükmetmek üzere vali, hâkim, mü
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dür ve memur nasbedip durmalarıdır. Bu halleri meşhurdur» 
herkesin bilip şehadet ettiği bir iştir.

Meymun Kaddahın Küfeye gitmesi (129)

Meyinun Kaddah, Küfeye gitmeden evvel, Mehdi Uheydul- 
lah adını verdikleri oğlu Ubeyd doğmuş bulunuyordu. Burada 
yerleştikten sonra (mel’ânet çevirmek için) uzun müddet dur
dular. İstedikleri kendilerine müheyya ve müyesser olup fesad 
çıkarmaya, şunu, bunu kandırmaya ve candan çalışmaya elve
rişli ; dokuz kişi buldular; bunlar Mel’ûnların yaptıkları gîzK 

davetlere icabet ettiler.

İçlerinde Yemenli Zuceden zürriyyetinden Fadloğlu Ali,', 
icabetten sonra dâvet için Yeıjıene gidip yerleştikten sonra, 
Mesver’de iken Mansur adını alan Küfeli Zazan oğlu Ebulka- 
sım Haşan, bilâhare Ehsâ ve Bahreyn hükümdarı olan Ceatsa- 
beli Ebyı Said; batıda Kûtameyi (İ3Ö) alan Şii Ebu Abdullah, 
Horasandan Ceyhun ırmağının öte kıyısında çıkıp Mukânhâ de
nilen Mıhran oğlu Haşan ve Küfede çıkan Zekeriyya oğlu Mu- 
hammed vardır. Bunlardan her birerlerinin en sağlam haberle
rini kısa olarak zikredeceğim (131).

Cennabeli Ebu Said (132):

Bir mel’un feylesof idi. Bahreyn, Yemame ve Ehsa kasa
balarını zaptetti. Buralarda Allahın diniyle kıyam eden Mehdi 
olduğunu iddia eyledi. Memleketlerin fetih ve zaptına teşeb
büsten geri durmadı. Mekkeye girdi. Haremi şerifte hacılan öl
dürttü. İnsanları hacten menetti. Haceri Esvedi Kabe duvarın
dan söküp Ehsaye götürdü ve bunun hakkında şu şiiri söyledi : 

Eğer bu bina olsaydı tannmızm evi - 
Gökten ateş gelir, bizi sarardı alevi (133)

Çünkü cahiliyyet devrinin haccini bildik,
Herem ve Haramı halâl tanıyarak geldik (134) ’
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Zemzem kuyusuyla safa arasında serdik, 
Muvahhidlerden binlerce hacılar öldürdük.

Tanrımız ne bey t edinmiş, ne perde ve hâcib;
Fakat rabbımız ancak arşı azîme sahib (135)

Mel’unun yaptığı bu gadarlık (136) hakkında birtakım 
şiirleri daha vardır. İhtisar için bunları yazmadım. Mekke’ye 
girmesi, H. 317 yılında idi. Mel’un bu girişinde 13 bin kişi öl
dürtmüştür.

Mukanna ( Mîhran oğlu Haşan )
Mukanhâ, Ceyhun Irmağının öte tarafındaki ülkede çıkmış

tır (137). Gayet çirkin birtakım haberleri vardır. Mel’un bir 
feylesof hekimdi. Tılsımla, yılda kırk gece doğan bir ay (138) 
yaptığını naklettilerse de, ben; önce inanmayarak bu haberi 
yalanlıyordum; fakat sonra Horasanda buluştuğum bir cemaat 
doğru olduğunu söylediler.

. Yine naklederler ki, Mel’un, bir kale inşa edip içinde taş 
atacak makaralar yerleştirmiş, müslümanlar ve askerler ken
disiyle savaşmaya geldiklerinde kendilerine taşlar atılır; ka
lenin neresinden atıldığını bir türlü görüp anlayamıyorlar; ken
dilerine havadan düşermiş gibi görürlermiş; bu yüzden birçok 
kimseler onun tarafına geçmiş, nihayet cenabı Allah anlayışlı 
ve bilgili bir genç göndermiş, Müslüman]ara, kalenin çevresini 
kazmalarını söylemiş; bunun sonucunda makaraları bulup çı
karmışlar ve kaleye girerek kendisini öldürmüşler; Bir rivaye
te göre, girip kendisini tutmadan evvel kendi kendini yak
mış (139). Bu veçhile ebedî cehenneme kavuşmuş ve Cenabı 
Allah kendisini müsliimanlarm eline düşürerek onları şerrin
den kurtarmıştır.

Zekreveyh
Zannederim ki asıl adı Karmati Mehreveyh oğlu Zekre- 

veyh’dir (140). Küfede meydana çıkmıştır. Abbasî halifesi
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Miiktefî (141) ona karşı koymuş ve kendisini öldürmüştür. A l
lah zekreveyhe lanet etsin, rahmet etmesin.

Fail oğlu Alinin Meynun ile mülakatı
Ali; Yemende Himyer hükümdarlarından Zu Cedehin ries- 

iindehdir. Sülıayb Sebef bölgesinin Ucdûn denilen yemindendir. 
Aslı ise, Ceyşan ülkesindendir. İlkinde, tmamiyye (142) nin 
isna âşeriyye fırkasından olduğıinu iddia ederdi. Hacce gitti. 
Sonra hazreti peygamberin kabri şeriflerini ziyaret etti; daha 
sonra hazreti Hüseynin Kerbelâdaki kabrini ziyaret için Küfe
ye gitti. Küfeye varıp kabrini riyaret edince kabir üzerinde 
giddetle ağladı. Fazla hüzün ve teessür göstermeye ve (ey kan
lama boyanmış ve su içmekten menedilmiş Fatimei Zehra’nm 
öğüt! Babam sana kurban) diyerek ah, vah çekmeye başladı. 
O sıralarda da mel’un Kaddah ile oğliı Ubeyd kabrin yanında 
idiler, ikisi Ali’yi o hal üzere görünce, ona tama ederek şevin
diler. Kendilerine meyi edip gizli tâlimlerini (yönetmelerini) ve 
davetlerini kabul edeceğini ve mezheplerine gireceğini anladı- 
lar,

Meymun —- Ey delikanlı! Bu kabir sahibini görseydi* ne 
yapardın? demiş.

Ali — 0na yanaklarımı serer ve ben şehid düşüneeye ka- 
dair önünde ve uğrunda savaşırdım, cevabını vermiş*

Meymun ona — Cenabı Allahın bu işe (Hüseynin uğrunda 
savaşılıp şehid düşmeye) son verdiğini samyormuşun ? demiş.

Ali — Hayır, sanmıyorum, fakat ben bunu bilmiyorum; 
ona yol bulamıyorum, ey şeyh! Senin bundan haberin var mi
dim? diye sormuş.

Meymun —  İmkân bulunduğu zaman inşallah sana haber 
veririm, diyerek vaidde bulunmuş; sonra Meymun kabrin ya
nından kalkmış.

Ali, bunun yolunu öğrenmek için ona yapışmış.
Meymun, onu “yarma kadar bu Mescidde durursun" diye



ümitlendirmiş. Ali, birkaç gün durmuşsa da mel’unun bir ha
berini alamayınca, beraber geldiği arkadaşlarından vedalaşa
rak ayrılmış ve onlara bana verilen bir vaid yerine getirilince- 
yfe kadar ben buradan ayrılmam demiş ve bunun için kırk gün
de» fazla kendisine yetecek bir idare ve azık almıştır.

Bu arada Meymuiı ile oğlu Ubeyd Ali’yi, bilmediği yerden 
gözleyip durmüşlar; halü hareketlerine dikkat etmişler. Mey
inim, Ali’nin sabrusebatnu görünce beğenmiş; davetinden hiç
bir şeyde, küfür ye dalâletine meyi hususunda kendisine muha
lefet etmiyeçeğini bilmiş; buna binâen ubeyd, babasının em
riyle Ali’nin yanına gelmiş; Ali, Ubeydi görür görmez hemen 
yerinden sıçramış ve boynuna sarılmış; efendim! Sübhanellah, 
şeyh efendi bana bir vaidde bülundu, vâdi yerine getirmedi de- 
aik.

Ubeyd —  Şeyh efendi vâdi hülfetmedi; fakat sana inşal
lah yann gelirim dedi; oriun bu hususta niyyetine göre bir çı
kar yolu vardır, cevabında bulunmuş; .sonra ikisi (Üheyd ile 
A li) konuşmaya başlamışlar ve Übeyd, Âli’ye; —  Kârdaeım! 
Bil kî o şeyh benim babamdır. Sende gördüğü sâbru sebat ve 
Sammet yüksekliği ciddeti hoşuna gitti ve inşaâllah seni sevdi
ğine ulaştıracaktır, demiş; soiıra Ali'nin elini tutmuş ve ottu 
şeyhin yanma götürmüş. Mel’ün şeyh onu görünce; senin gibi 
İş adamını bana ihsan eden Allaha hamdolsun ki, göreceğim 
işe karşı senden yârdım bulacağım ve saklı sırrımı sana aça
cağını, demiş ve sonra meşreb ve mezhebini ona açıklamıştır. 
İkisine de Allahın lâneti olsun.

Ali, şeyhi severekten dinlemiş ve sözlerini canı gönülden 
kabul etmiş (143), Yemenlilerde bildiğim akıl zaifliği, fikir da
ğınıklığı ve şeriatı Muhammediye hükümlerini az bilmeleri se
bebiyle Yemende fırsat mümkündür, diye kendisine yemin et
miş; senin çağırdığın bu yol ve rejim orada söker ve onlara 
karşı tâlimatımız ve prensibimiz yürür demiştir.
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Meymun ben seni ve Zazan oğlu Haşan Mansur’ıı ora

ya göndereceğim.

Haşan Man sur
Bu Haşan; Hazreti A li’nin kardaşı Akilin oğlu Müaiimia 

sülâlesine nisbet olunurdu. Babası Zazan on iki imame taraf

tarlık, Şia Mezhebine intisap eder ve benimser. Kendisi'Küfe 
ahalisinden ve dalâlet yolunu tutanlardan idi.

Meymun Küfeye girip Hasan’ı bulunca, mSs’ut ve bahtiyar 
olacağım, hükümdar olup şerefli bir mertebe bulacağını bildi. 
Çünkü yıldızların doğup batmalarından, birleşip ayrılma,] arın
dan bazı mâna ve hükümler çıkarmasını bilirdi.

Buna binaen Meymun (Hasan’ı kandırmak için) tatlılık ve 
yumuşaklıkla konuşmaya, ona felsefenin yollarını ve feylesof
ların sözlerini açıp anlatmıya. başlamış. Meymun, akidesini, 
fikir ve meşrebini Hasan’a kabul ettirebilmek için kendisiyle 

konuşmuş’ durmuş I onu boyuna kandırmıya çalışmış, ve neti
cede Haşan onun itikadını kabul etmiş; ona ve oğlu Ubeyde 
itikad. ve ittibaâ çağıran dâvetçilerinden olmuştur.

O vakit Meymun Hasan’a demiştir ki, ey Ebülkasım. şüp
hesiz din Yemenlidir; Hikmet de Yemenlidir (144).

Ülker yıldızının talii sabit olduğu için (145) başlangıcı Ye
men tarafından olan her iş biter, sabit olur. Çünkü Yemen ü l
kesi dünya ülkelerinin en yükseğidir. Senin ve kardasın Y e
menli Fazl oğlu A li’nin çıkıp oraya gitmeniz gerektir. Zira iki
nizin Yemen’de şan ü şöhretiniz, hüküm ve saltanatınız olacak
tır; hazırlığınızı yapınız.

Hasah da: Efendim! emir şenindir, demiştir.

Bu Haşan Mansur diyorki, ben, Fazl oğlu Ali ve Übe,yd; 
şeyhin (Meymun) meclisinde bu hususta çok müzakereler eder 
dururduk, şeyh de bize derdi ki, vaktin tamamında ve hicreti



- Muhammediyeden üç asır. (146) geçtiğinde ikinizi Yemen'e 
gönderirim; halkı benim bu oğlum Ubeyde dâvat edersiniz. 
Çünkü onun ve zürriyetinin izzet ve saltanatı olacaktır. Oğlu; 
Ubeyd için benden ve Fazl oğlu A li’den ahd ü misaklar (a nd- 
Saşmalar) aldı. (Ona davete) çıkacağımız zaman Meymun bize: 
Gözlemekte olduğumuz vakit budur, dedi ve bu mevsimde çı
kınız emrini verdi. Sonra biz, hacce gidiyoruz gibi bir gösteriş 
yaparak ve Ubeyd babasının yanında kalarak ikimizi Yemen’e- 
gönderdi. Çıkmadan evvel bize nasihatlerde bulundu.

Sonra beni tenhaya çekti; maksadıma erinciye kadar giz
lenmeyi; isi açığa vermemeyi; arkadaşım hakkında Allahtan 
korkmayı bana ayrıca vasiyyet ve tenbih etti; onu koru, elin
den geldiği kadar ona hürmet et, kendisine işinde güzel siyretle 
hareket etmesini emreyle. Çünkü gençtir; ayağının kaymasın
dan; (147) yanlış hareketinden emin değilim dedi.

Fazl oğlu Ali ile de ayrıca bulundu. Ona da arkadaşın 
-Haşan kendisi- hakkında Allahtan kork; onu büyük bil; hak
kını tanı; sana nasıl hareket edeceğini uygun göreceği husus
larda ona muhalefet etme; çünkü senden daha iyi bilir ve an
lar. Eğer sen ona muhalefet edersen doğru yolu bulamazsın 
dedi.

Haşan Mansur diyor ki, (bir gün) yol esnasında gariplik 
halim için beni büyük bir hüzün ve keder alırken, bir deveci
nin:

Ey güzel sesli sürücü tân yeri ağardığında

Develeri yay (148) bulursun umduğun işi çağında 
mânasındaki şiiri (149) makamla söylediğini işittim, sevin
dim ve iyi fal saydım. Hacılarla beraber Mekkeye vardım. Be
nim varmam; Himyerîlerin Zûhavallarmdan Yâfûr oğlu Emir' 
Mühâmmedin günlerinde idi (150). Sonra (Yemen hacıların
dan) Yemen’e ait haberleri sormıya başladık:



—- Emir Mulıammed, zulümle aldıklarını sahiplerine geri 
verdi; insanlardan ayrılıp bir tarafa çekildi; taât ve ibadet 

yöhinu tuttu, diye cevap verildi.

— Niçin böyle yaptı ? dedik;

— Bu sene ona karşı havariçten birinin çıkacağı ve bu 
.harici (151) sebebiyle emirliğinin zaval bulacağı kendisine söy
lenmiştir, denildi. (Bu tevbesi yüzünden) bir günde bin lira 
sahiplerine iade ettiği söyleniyor.
- ' •’ >•••_■ '• -j,

r Havai oğulları içinde İbrahim adlı bir şair vardı (152). .

Emir Muhammedin çekilmesi hakkında:
Ey zü Havai oğulları (153),
Ey ufukun çıraları,

İzzinize yetişiniz:
Yırtılmasın kumaşınız.

Hangi yiğidiniz başa,
Geçse, konar tam kumaşa.

Didiklenmiş kumaş, tutmaz,

Dikiş, iğne bile batmaz. ,

(mealinde iki beyt) (154) söylemiş bunun üzerine Emir Mu- 
Jıammedin oğlu kıyam etmiştir.

-Müellif rahmetullahi aleyh der ki, Fazl oğlu A li ve Haşan 
Man s ur hacılarla beraber Mekke’den çıkıp Gulafıka’ya (155) 
varınca, herbiri arkadaşına ne yaptığını ve . ne sonuç verdiğini 
bildirmesini tenbih etti Ve ayrıldılar.

Mansur Cened’e (156) ulaştı. Buranın o gün hükümdarı, . 
Zu Menah (157) neslinden İbrahim oğlu Câferdi.

Fazı oğlu A li ise Ceyşan (158) tarafına gitti.

Mansur’a gelelim; ona Meymun demişti ki, senin işin ancak ' 
JLââ âdeni (159) denilen bir yerde meydan bulacaktır. Burası



işin için daha kuvvetli ve yapacağın gizli tâlime ve çağıracağın 
meşrebimize daha elverişlidir.

Meymun, bunu felsefe (yâni takvimi biildan ve coğrafya 
fenni i(£t60), kitaplarında iklim ve memleketlerin adlarının ya
zılı bulunması (161) ve yedi seyyar yıldızın (162) takvimini 
t fennini) bilmesi sayesinde anlamıştır (163).

Mansur; Cened'e girince Lââ, Adeni’ni sormuş; sorduğu 
adamlar, biz Ebyen Adenin’den (164) başkasını bilmiyoruz de
mişler. Bu sebeple tüccar gibi yaparak bu Aden’e yarıyacak bir 
ticaretle girmiş; birkaç gün durmuş; burada kaldığı müddet 
Lâa Adeni’ni sormuş; kendisini Aden tüccarından bir ihtiyar' 
görmüş; tanıyamaymca, halini ve nereli olduğunu sormuş.

Mansur; ben Irak ahalisindenim, bu sene hacı oldum, ce
vabını vermiş. '

Adenli tüccar —  Bir şey den haberin var mıdır? demiş.

Mansur —  Ben havadisçi değilim, neden haber vermemi is-- 
tiyorsun?

. 4'4enli —  Şamda birşey olmuş, mudur ?

- Mansur —  Ben birşey bilmiyorum, demişse de, Adenli onu; 
söylettire söylettire nihayet gönlündekini kendisine söylemiş;: 
fakat' Mansûr, sırrının saklanması için onunla andlaşmıs ve* 
kendisine tâa  Adeni’ni sormuş (165).

Adenli —  Bu sorduğun Aden malûmdur; tacirleri her va
kit buraya gelirler; geldiklerinde ben sana haber veririıp, diye 
vâdetmiştir. Bu Adenli tacirin,, mezhep ve akideleri bozuk ol'arr 

’ Vezzan oğullarının dedesi olduğu söyleniyor. Bunlar, bu güne 
kadar Rafızî ve Şiîdirler.

Tacirler, L âa  Adenin’den ve Ayandan (166) (Aden şeh" 
rîae) geldiklerinden Mansur onlara bu yeri sormuş.



Memleketlerinin tarafında ufak bir köy olduğunu söyle
mişler ve burasım kim sana haber verdi? diye sual etmişler.

—  Memleket adlarım bilen insanlar, diyerek cevap vermiş. 
Yerlerine dönmüye niyetlendiklerinde, onlarla çıkıp gitmeğe 
'hasırlanmış ve ben ilim ehli bir ademim, sizinle memleketinize 
gelmek istiyorum demiş.

O saf yürekliler sevinmişler; ona hürmet ve izzet'etmişler 
ve sana merhabalar olsun, hoş gelirsin, bizim, din işimizde fik
rimizi açacak, aydınlatacak bir zata çok ihtiyacımız Vardır. 
Biz; senin ihtiyaçlarını sağlar ve seni bindiririz, sözleriyle ilti
fat ederek karşılamışlar.

Haşan Mansûr; onlara sena ve teşekkürde bulunmuş; be
nim, sizin malınıza ihtiyacım yoktur. Ben, ancak Allahın rtza- 
:smı istiyorum, demiş; onlarla beraber görüşüp sevişerek git
miş; konak mahallerinde beraber oturup gece sohbeti yapmış; 
en güzel ve cazibeli tarihî haberleri ve hikâyeleri onlara naklet
miş. Bu vesile ile onu fazla sevmişler; sözlerini can kulağiyle din
lemişler; Lâa’ye gelinciye kadar ona hürmet ve izzetlerde bu
lunarak çevresini sarmış, ağzına bakıp durmuşlar, tiaâ’de fa- 
kîyhliğini, din bilginliğini, sünnet ve cemaat mezhebini iddia 
etmiş; ün almış; her taraftan yanma gelmiye başlamışlar; 
kendisi ise verâ ve takva, fazla dindarlık kullanıp güzel-siyret 
takınmış; Yemen’in batı bucakları (iTâa, Erdan, Hecce.: Ayvan
(167) Beyaz kasabaları) ahalisi, ona meyi etmişler- .mallarının 
zekâtını toplamalarını emretmiş; bu işe onlardan kendilerine 
güvenilen diyanetli ve ittikalı kimseleri memur kılmış, bunlar 
da her yıl fıkıh ilminin vacib kıldığı-üzere üşürleri £168) alıp 
yığarlarmış. . ;

Mansur; o havalinin emiyri Yafur, oğlu Muhammedin kat
linden ve Havai oğulları emir seçmek hususunda aralarındaki 
ihtilaftan sonra ses çıkarmadan iki sene durmuş; sonra on
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lara ben müslümanlann mal evine mahsus müstahkem bir ye

rin yapılmasına lüzum görüyorum, demiş. Onun bu görüşü üze

rine hemen bu işe karar vermişler ve emrettiği bu işte ona 

muhalefet etmemişler, İbn  Mahrlm (169) denilen bir yerin 
yapılmasını münasip görerek işe sarılmışlar. Burası, Mesver 
kafası altında bir dağdır. Ârcı oğullarının yeridir. Bunlar, 
Hemdajı kabilesinden (170) ve batı hükümdarlarından bâr kavm 

idi.

Dağı bina edip müstahkem mevki haline getirince kendi 
irade ve arzusuna muvafakat eden beşyüz kişiden ahdü mi-' 
saklar aldıktan sonra ileride mühtaç olacağı bütün malzemeyi 
■marifetleriyle alarak binaya taşıtmış; bunu işiten Havai oğul
larının emiri ; Haşan Mansur’e ve avenesine karşı Lâa tarafın
dan Hiyfe denilen bulundukları bir (171) yere gece karanlı
ğında asker çıkarmış; gelip Mansur’un adamlarından on iki 
kişi öldürmüşler.

Bunun üzerine Mansur ve taraftarları bina ettikleri müs
tahkem mevkiye çıkmışlar; ailelerinin efradını ve mallarım bu
raya taşıtmışlardır. Haşan Mansur; Ârcı oğullariyle yaptığı 
bir muamele ve tesis ettiği bir münasebetle tbri Malının dağı
na çıkmış ve halk bundan şüpheye düşmüşler; onunla savaş- 
mıva dâvet etmek için ateşler yakmışlar (172). Onlara beri an
cak - kendimi hükümetten korumak için bu dağa çıktım, diye 
bîr pusula göndermişse de kabul etmemişler, gelip (173) ken
disiyle savaşmışlar; fakat Mansur onları hezimete uğratmış, 
onlardan birçok kimseler Öldürtmüş; o vakit şanı büyümüş ve 
bu muzafferiyeti bütün aşiretlere yayılmıştı.

Emir, (174) bu yenilmenin haberini alınca, çevresindeki 
bütün aşiretlere yazarak onları bu Karmatî Hasan’la savaş
maya teşvik etmiş; toplanarak gelip birkaç defa onunla harp 
etmişlerse de kendisi her zaman onları yenmiş; sonra Onlar 
kendisine’ karşı Şavir (175) hükümdarlarından Ebu İsmail de-



64

nilen zattan ve Havel oğullarından bulunan San’â emirindeot 
yardım istemişler; bunlar birçok imdat askerleri göndermiş
lerse de yine Mansur onları mağlup etmiş, onlardan bir çok
larım öldürtmüş, bununla ünü bir kat daha artmış, işi ve şanı 
büyümüştür. Etrafında bulunanlar, ister istemez emri altına 
girmişler; kendisi büyük hükümdarlar gibi davul ye sancaklar 
kullanmıya başlamış; mezhebini de o vakit açığa vurftraş;. 
Meymun oğlu Ubeyd’e tebeiyyete dâvet etmiştir.

Mel’un dermişti ki, (Vallahi ben bu işi ne malımla, ne de 
taraftarlarımın çokluğu ile almadım; ben ancak peygamber 
saUallahü aleyhi ve sellem efendimizin müjdelediği mehdinin 
dâvetçisiyim ((propagandacısı) (176). Bunun üzerine nasın 
avam kısmı ona akıp gelmişler; bi’at etmiş ve mezhebine gir
mişlerdir. Bundan sonra Himmeti Mesver dağını tutmıya yük
selmişti. Bu dağa (Fayirj (177) denilir, içinde beşyüz kişi ve- 
San’â emirinin bir memuru bulunurdu.

Mel’un, durmadan kurnazlık ve yumuşaklık kullana, kul
lana nihayet bunlardan yirmi kişi ile bir münasebet kurmug 
ve muamele akdetmiş, bu vesile ile geceleyin dağa çıkmış,, ba- 
şıpda sabahlamış, Fayirin evinde bulunanlara doğru gitmiş, 
onunla muamele edenler ona kapıyı açmışlar; emin olarak se
lâmetle giriniz demişler (178); ManSur da, siz çıkınız biz gi
reriz, cevabiyle karşılamış; gafil kal’â memuru kendine ve be- 
raberindekilere aman istemiş; Mansur da onlara aman ver
miştir. Mansur, kal'â memurunun kendisine doğru geldiğini 
görünce, atından inmiş, ona doğru yürümüş ve boynuna sarıl
mış, bu sebeple memurun korkuşu kalmamış ve Mansur'a: 
(Beraberimde hükümete a it mal vardır, onu kini benden Met
lim alaaaktır?) demiş.

Mansur —  Biz hükUmetm malına rağbet edenlerden deği
liz ; ben insanların mallarını âönak için bu dağa çıkmadım: an



cak müslümanlığı ve müslüıaaıılan İslah için çıktım; sen. ami- . 
rin olan Emir’in malını al, ona ver, cevabını vermiştir.

Deniliyor ki, Mansur; beraberinde otuz davul olduğu halde . 
üçbin erkekle Mesver Dağına çıkmış, davullar çalındığı zaman 
gün batıdan uzak yerlere kadar sesleri işitilirmiş. Mesver 
Dağım aldıktan sonra birkat daha tahkim etmiş; içinde geniş 
yollar açtırmış, emirlik evi yaptırmıştır. Bu; (Reyp evi) de
nilen kal’â. dır. Onu ilk tesis eden kendisidir. Kendi meşrebin
deki adamlarından güvendiği kimseleri içine yerleştirmiş; bun
dan sonra (Ribe evi) ni bina eylemiş; dağda her taraftan yol
lar vurdurmuş; dağa iki kapı yaptırmış; reyp evinde bir köşk 
inşa etmiş ve ona tehiyyet (selâm evi) adını vermiştir.

İşte bu vakit Allahın haram kıldıklarını helâl etmiş; ce
maatını ve kadınlarını toplar, fuhuş irtikâp ederlermiş; çev
resindeki kabilelerle savaşmıya; üzerlerine askerlerini gönder- 
miye devam etmiş, onları kırdırmıştı. Erkeklerini öldürtmüş, 
mallarını almış, halk jsterniyerek itaat ve emri altına girmiş, 
batının bütün etrafındaki bucak ve köylerini cebren ve kahren 
almış; üzerlerine kendi meşrebini benimsiyenlerden Ebul’me- 
lâhif denilen birisini valilikle göndermiş; Tiyas (179) dağı böl
gesinde Mansurun valisi olarak durmuştur.

Sonra Mansur kendisi askerleriyle . beraber Şavir m emle- . 
ketlerine giderek zaptına teşebbüs etmiş; Emiri Şavirli Ebu 
îsmaiîi yedi ay muhasara altına almış ve nihayet onu kal’âsm- 
dan indirtmeğe muvaffak olarak Mesver’e dönmüştür.

Bunu müteakip Himyer Şibamî (180) tarafından çıkmış; 
bunlarla muharebe ederek uzun bir müddet burada durmuş;' 
askerleri de Himyer şehirlerinden (181) Mesanî cihetine git
miş; .^kendisi ise orada Himyer’in merkezlerinde (182) ikamet 
etmiş; aleyhinde kızışarak galeyana gelmişler; askerînden bîr 
cemaat öldürmüşler ve bunun üzerine hezimete uğnyarak Mea- 
ver’e dönmüşlerdir.
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Mansur birkaç gün bu bölgeyi bırakarak gaflet tavrını ta
kınmış, başka tedbire bakmış; Şibam Dıl’î Valisi Cerrah oğlu 
Hüseyin kendisine Himyer Şibam’ma karşı yardım edip aldık
tan sonra bura işlerinin ona bırakılması hususunda kendisiyle 
münasebet ve dostluk tesis ederek andlaşmışlar; buna mebni 
bir taraftan kendisi askerleriyle birlikte çıkmış; Hüseyin de 
onunla beraber ayaklanmış, Şibamül’eheer adlı yeri almış, bu
radan Havai oğullarını çıkartmış, bunların memleketlerinden 
aldığı bütün ganimet mallarını Mesver’e taşıtmış ve kendisi 
burada bir ay kalmıştır.

Hüseyin ise, bundan sonra onunla yaptığı andlaşmıya piş
man olmuş; hayatı üzerine korkmuş; Havai oğullarının komu
tanlarından Kebbale oğlu (183) denilen San’â; Valisiyle dost
luk tesis etmiştir, bu münasebetle Cerrah oğlu Hüseyin; Kar- 
matî Mansura muhalefet ederek tam yüzüne karşı bir cephe 
almış; Kebbale oğlu ise Himyer ve Hemdan kabileleriyle gele
rek Şibam yolu üzerinde karşıda yer tutmuş; mel’un karma- 
tiîer. orta yerde kalarak fena bir duruma düştüklerinden gece
leyin kaçıp Mesvere sıvışmışlardır. Bir rivayete göre Mansur; 
atlılarım bırakarak yalınız başına çıkıp gitmiştir.

' Cerrah ve Kebbale oğulları Şibam’da durmuşlar (184). Fazl- 
oğlu A li San’âyı alınca karmatî Mansur; ikinci defa olarak 
kendileriyle savaşmak üzere dönmüştü.

Ben; bu iki mel’undan (185) olup bitenleri (aşağıdaki 
bapta) zikredeceğim. Mansur; kendisiyle Fazl oğlu A li ihtilâfa 
düşüp araları bozulmadan önce aldıkları memleketleri 290 hicri 
yılında Meymun Kaddah ve oğlu Ubeyd’e mektup yazarak ha
ber vermiş; onlara birtakım hediyeler ve Yemen’in rağbetli 
mallarından benzeri pek az görülmüş şeyler göndermiştik He- 
diyyesi mel’unlara varınca sevinmişler vc Kaddah; oğluna, 
işte senin devletin söktü ve teveccüh etmiye başladı, demişti.
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Soara Maasur; kendisiyle Ali'nin araları açılarak muharebeye 
.girişi nceye kadar Mesver’de durmuştu.

Ben; bu ihtilâfları inşaallah yerinde beyan edeceğim. Mel’- 
ıın Mensurun ölmesi 302 inci yılında idi. Kendinden sonra Şa- 
Tİrii Âbbas oğlu Abdullah iş başına geçmiştir.

Zu Ceden Ahmet’in Oğlu Fazl Oğlu Ali ve İbrahim 
Oğlu Cafer

Naklolunmaktadır ki, kendisiyle Haşan Mansur Gulaflka 
iskelesinde biribirinden ayrılınca, kendisi de Mansui' gibi çıkıp 
Yemen’e gitmiş; orada ise Zu menah sülalesinden İbrahim 
oğlu Cafer, Emir bulunuyordu; Ebyen Adenine de gitmiş; bu
rada da Asbahilerden (187) Ebül’âlâ oğlu Muhammed adlı emir 
vardı. Karmatî Ali, (hiç birinde rol oynamayacağını bildiğin
den) evvelâ Ceyşan’e, sonra da Yafî Servin’e (188) gitmiş; bu 
bölgenin halkını süzerek güzel anlamış; onun çağrısını çabuk ka
bule en yakın insanlar olduklarını (söylediklerini çabuk kabul 
edeceklerini) bilmiş, buna binaen burada bir dağ başına çık

mış; bir mescit yaptırmış; ibadet ve taât yolunu tutmuş; gün-' 
düzleri oruç tutar geceleri ibadete kalkarmış; . halini işiten saf 
halk onunla ünsiyet ve ülfet etmişler; onu sevmiş ve ona mef- 
tûr, olmuşlar; sonra kendi aralarındaki nizalı işlerine bakmayı 
ona bırakmış ve gördürmüşler; bunun için onun dağdan inip 
aralarında durmasını istemişler; fakat kendisi; bunu yapmam, 
cehalet ve dalâlette kalmış bir kavm içinde durmam; meğerki 
içki dememeye, caiz olmıyan hareketleri red ve günah işliyen- 
lerin hepsine karşı inkâr ve itiraz edeceklerine bana söz verip 
and edeler, demiştir.

Onun bu sözü üzerine dediğini yapmışlar; bu suretle onları 
ibadet ve nasihatleriyle boyuna aldatmış ve nihayet arzusuna 
ermiş; Yafî Servi tarafında bir kal’â; yapmalarını emretmiş; 
■onlar da kendisine itaat edip verdiği emri yerine getirmişler
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dir. Bundan sonra onlara Ebul’âlâ oğlu Muhammed’in memle
ketleri hududundaki halkın mallarını yağma ettirmiye başla
mış; bu hareketin mâ’siyyet ehlinin istiyerek veya istemîye- 
rek Allahın dinine girmeleri için onlarla cihad olduğunu bildir
miş; Ebul’âlâ oğlunun memleketlerine girip kapabildiklerirıi 
alıp getirmelerine emir vermiştir.

Bu suretle zarar ve şerleri şiddetlenmiş; onlardan korka 
yüreklere düşmüş; artık rast geldikleri herhangi bir kuvveti' 
yenmişler; bu Karmatîlere karşı duran olmamıştır. Bu hat; 
müslümanların bu .mel’un sebebiyle fitneye düşmeleri Cenabı 
Allahın ezelî ilminde sebkettiği içindir. Mel’unun Ebul’âlâ oğ
lunun hududuna çeteler gönderdiği, baskınlar verdirdiği sözü
nü İbrahim oğlu Cafer igidiııce sevinmiş ve hemen mel’unla 
mektuplaşmıştı. Çünkü, Ebul’âlâ oğlu, Karmatîye yakın idi. 
Bu yüzden onunla Cafer arasında, sevmemezlik ve gerginlik 
vardı (189). Buna binaen Cafer; Ebul’âlâ oğlu ile savaşmak hu
susunda karmatîle haberleşerek mutabık kalmışlar. Cafer ken
di tarafından Karmatî’ye asker göndermiş; Ebul’âlâ oğlunun 
elindeki memleketlerden istila edeceği bütün yerleri ikisi ara
sında yarı yarıya böliişmiye andlaşarak uzlaşmışlar.

Bu uzlaşma üzerine Karmatî Â li; Yafî kabileleri ve Ca
fer ’in askerleriyle Ebul’âlâ oğlunun harbine çıkmış; Ebul’âlâ 
oğlu onları fena halde bozmuş, onlardan birçoklarını öldürt
müş; Karmatî, Suhayb Sebeine kaçmış; gece olunca askerlerini 
toplamış; onlara, ben doğru bir fikir görüyorum: Bunların
(yani bizi yenenlerin) bizden korkuları kalmadı; bize ne yap
tıklarını da gördünüz. Ben, şimdi onlara hücum etmemizi 'uy
gun buluyorum. Bu sayede biz onlara galip geleceğiz, demiş; 
maiyyeti bu fikirde kendisine muvafakat etmişler. Buna mebni 
onlara hemen dönerek Hanfer denilen yere kadar kovalayıp 
saldırmış (190) Ebul’âlâ oğlunu ve askerini öldürtmüş: kendisi
ne ait neleri varsa zeptetmiş ve hâzinelerinden herbiri onbin dir-



İıene .gümii§ değerinde müiham dedikleri (191) ipekli bezden dok
san top almıştı. Bu zaferden sonra Karır.atî A li; Yafî memle
ketlerine dönünce gam şöhreti büyümüş; haberi etrafa yayıl
mış; bütün Mezhiç kabileleri, Zebiyd ve sayısı sayılamayacak, 
memleket halkı, ona icabet ve itaat etmişlerdir.

Cafer ; bu olup bitenleri işitince, çok mahzun ve mükedder 
olmuş, Karmatî’nin ahvaline bakacak ve Hanfer’den aldığı 
malların paylaşılmasını istiyecek (192) bir elçi göndermiş; Bu 
l&teh üzerine Karmatî; kabileleri ve askerleri toplamış; harp 
takımından, kuvvet ve askerlerinden en büyük bir haşmet ve 
kıyafet içinde sefiri karşılamış; sefir gelişindeki maksadı ken
disine bildirince askerleri toplamış ve onlara demiş ki: Cafer, 
benimle onun arasındaki andlaşma gereğince ganimet aldığım 
malların paylaşılması için sefirini göndermiştir. Malı kendisi
ne teslim etmiye şahit olmak üzere sîzleri bulundurdum. Çün
kü benim mala rağbet ve tamahım yoktur; ben, ancak müs- 
lümanbğa yardım etmek için kalkmışım. Buna kargı hepsi ona 
teşekkür etmişler. Sonra malı getirtmiş, ikiye bölmüş, yansı
nı sefire teslim etmiş; bu gece Bmir’in yanma git benimle 
harbe hazırlanmasını söyle, demiş. Ona: (Müslümanlara zulüm 
yapmak ve insanların mallarını almakta olup durduğun habe
rini almışım; ben ise, haksızlıkları giderip temamiyle ortadan 
kaldırmak ve hakkı ehline geri vermek için kalkmışım, eğer 
■benimle senin aramızın düzelmesini istersen halktan haksızca- 
sma aldıklarını sahiplerine geri çevir ve dalâl (193) ehlinden 
kestiğin ellerin diyetlerini (şer’î bedelini) (194) onlara ver.) 
diye mektup yazmış ve sefirle göndermiştir.

Cafer; dalâl ehlinden uçyüz kişinin ellerini Müzeyhire’de 
(195) bir taş üzerinde kestirmişti. Bu güne kadar bu taş üze
rinde kan eserinin bulunduğu söyleniyor. İşte Karmatî’rin,
-verilmesini istediği diyet budur.
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Cafer mektubu alınca, kendisiyle harp ilâm demek oldu
ğunu anlamış ve mektuplaşmayı kesmişti. Ertesi yıl gelince, 
Karmatî A li; birçok askerlerle çıkmış, Meâfire girmiş, (196? 
Cafer ise (piyadesine) Tâker (197) yanındaki Beredan (198). 
yokuşundan ayrılmamalarım emretmiş; Cafer kendisi de binde» 

fazla atlı ile Karmatî’y i karşılamıya gitmiş; Karmatî bu du
rumda dikiş tutturamıyarak hezimetle Yafî memleketlerine 
geri kaçmış; burada birçok kuvvet daha toplayıp Caferle sa- 
vaşmıya geri dönmüş; bu sayede Cafer’in askerlerini Müzey- 
bireye kadar sındırmış; Karmatî onu takip etmiş, Müzeytere4 
ye girmiş ve burada (bir müddet) durmuş. Cafer ise TihamCye 
sınmış (199) ve Emir’inden yardım istemiş; Emir, onun emrine 
birçok asker vermiş; bunun üzerine Cafer çıkarak Abfae buca
ğından Rahideh denilen bir yere gelmiş; , Karmatî, Cafer’in 
kuvvetle dönüp geldiğini işitince gece karanlığında ona karşı- 
çıkmış ve onu elde ederek Nahle adlı yerde (200) Havale içinde 
öldürmüştür.

„ Müellif Malik oğlu Muhammed Hammadi Rahmetüllâhi 
aleyh diyor ki: Bu İbrahim oğlu Cafer; çok zalim, gaddar ve 
kan dökücü bir emir idi. Kendisiyle Zu Havai neslinden Ebu. 

Cafer arasında vuku bulup galip geldiği bir harp hakkında 
iki. yüz bey t kadar uzun bir şiirinin bazı beytlerinde (201) de

miştir k i:
1 —  Onlar; ağır ağır hareket ettikleri vakit biz. kuvvet: 

ve kudretle (istediğimizi) şiddetle yakalarız, istediğimizi ya
par, (başkaları gibi) arka verip kaçmayız (202).

2 ■— Fahirlenecek meziyetler sayıldığında her ne çeşit fş -  
birlenen olursa olsun onun ne bizden önce önü, ne de bizden: 
sonra sonu yoktur.

3 —  Ancak (ruhî) pislik, âfet ve kötülükten tertemiz 
olan pâk ve temizlerle iftihar olunabilir.



4 —  Bunlar; doğru vaid ve vefa sahibi İsmail (203) Aley- 
hisselâmm sülâlesi ve Muhterem Kabe bina olunurken İbrahim 
Aleyhisselâmm gönderilmesine duâ ettiği (204) Hazreti Pey
gamberin neslidir.

5 —  Bunlar; doğru yol gösteren Cenabı Peygamber Mu- 
hammed (saHâllahü aleyhi ve sellem) kökünden gelme amcası 

oğlu Ali, torunları Şebir ve Şebber (205).

6 —- Hak ve takva ile kılavuzluk eden nesilleri -ki göklerin 
sahibi Allah; bunlara itaat etmeyi emreder.-,

7 —  Meryem Aleyhisselâma eşit olan benim velî nimetim. 
Fatımei Zehza ve Peygamberin damadı efendim Haydardır.

8 —  (Bunları sevmek sebebiyle) kınamayı bırakarak ya
vaş yavaş benden uzaklaştır. Ben, Zehra ile ve hepsiyle gurur; ■- 
duyar yükselir ve fahirlenirim.

9 —  Bil ki Muhammed aleyhisselâtü vesselam ile neslinin 
ululuklarından başka her ululuk, (onların sayesinde olan) ulu* 
luğuma yetişemez.

10 —  Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri
nin hanedanından başkasına dostluk ve taraftarlık eden her
kimse, hem dinde, hem dünyada ziyan ve zarara uğrayan işte 
o dur (206).

11 —- Dünya nimetlerini herkese veren Rahman; onlar . -
bebiyle İzzet ve fahrimi artırmıştır. Ona çok hamd ve şü' 
derim.

12 —  Ben; Ebu îshak oğluyum; Himyer kabilesi içnde 
İlâhî yardım gören, biricik atlısı yiğit bulunan; zafere eren ve 
izzetten başı yükselen ancak benim.

13 — Ben olmasaydım., döşenmiş, bezenmiş bir taht hiç
kimseye yaradılmazdı, ben olmasaydım yeryüzüne bir mimber 
kurulmazdı (207).
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14 —  Ben dünyayı aydınlatan A y ’ım, amcam da çırağıdır, 
dedem ise yurd kendisiyle imar olunan zattı.

15 —  Onlar; beni öyle bir izzet makamına kondurdular ki; 
izzet, beni ancak göz yorulup bana bakamayacağı bir yerde gö
rebilir.

16 —  Ben, (istediğim yerlere) saldırırım ve bana hiç teca
vüz edilemez; fakat ben tecavüz edebilirim ( 208) .

Ben, harblerin ateşlerini hem yaktırır, hem söndürürüm.

17 —  Düşmanlara karşı benim tadım pek acıdır; barış eh
line ise aııberli bir şerbettir (kokusu ve tadı hoştur).

18 —  Görmezmisin ki zulüm; sahihlerini mahveder ve zul
me uğrayan ise ergeç yardım bulacaktır.

Ali, Caferi öldürdükten sonra küfrünü açığa vermiş, pey
gamberlik iddia etmiş, (Mecusîler gilji) öz kızların ve hemşire
lerin (babalarına ve kardeşlerine) nikâhını halâl kılmıştır.

Şairleri, bunun hakkında Cened kasabası camiînin minberi 
üzerinde şu beytleri söylüyor (209).

1 —  Ey kadın! defi al, çal, oyna, bülbüllerini şakırdat,
keyfine bak, sevin: ’ '

2 -— Haşim oğullarının peygamberleri geldi geçti. Bu (Fazl 
oğlu A li) de Yârüb (210) oğullarının peygamberidir.

3 —  Her geçen peygamberin bir çeşit şeriatı vardır. Bu 
hükümler de bu peygamber şeriatının hükümleridir.

4 —  Farz namazları üzerimizden kaldırdı; oruç farzını da 
boynumuzdan düşürdü (211); bizi hiç yormadı (212).

5 —  Ey kadın! İnsanlar namaz kıldıklarında sen namaza 
kalkma; oruç tuttuklarında sen ye iç.

6 —  Sen safa (tepesi) yanında sâ’yetmeyi isteyerek bu
nun için kalkıp Mekkeye gitme (213) ve Medine’deki kabrin zi
yareti sevdasına düşme.



7 —  Hısımlardan ve yabancılardan seninle gerdeğe girmek 
isteyenlerden kendini menetme.

8 —  Bu yabancı erkeğe nasıl halâl oldun ve babaya haram 
kaldın ?

9 —  Fidan; dikip yetiştirenin ve yağmursuzluk zamanlar
da s »varanın değil midir? (214).

10 —  İçki ise yağmur suyu gibi halâldan başka birşey de
ğildir (215). Bu hükümlere binaen ne kutsal bir mezhebsin! Şiir 
uzundur. Hepsi şeri’atte haram olan şeyleri halâl saymak, ve 
onları ehven tutmak ve ehemmiyetsiz göstermektedir.

Sonra Fazl oğlu A li; zu Havai oğullarından San’â emirini 
kasdederek çıkmış, fakat ondan evvel Yahsib (216) memleket
lerine gitmiş, Menkes’e (217) girmiş; yakmış, yıkmış, bundan 
sonra San’â emiriyle savaşmaya gelmiş; Ans (218) şehrine 
erince Hirran (219) da bu emirin bir memuru vardı.

Karmatî Ali, rejimini kabul etmek ve mezhebine girmek 
iğin ona haber göndermiş; memur kabul ederek kal’âden inip 
yanma gelmiş; millet ve tarikatına girerek Karmatî olmuştur. 
Bu memurun maiyetinde beşyüz atlı bulunuyordu. Bunlardan 
ancak yüz ellisi San’â’ya, Havalhnm yanma dönmüştür.

Bundan sonra Karmatî Ali, San’âyı kasd ile buradan da 
çıkmış; Havaili Emir; A li’nin kendisini kasdettiğini ve bera
berindeki kuvvetlerin çokluğunu işitmiş; ona karşı duramıya- 
cağını bilince, San’âdan çıkarak içerilere doğru kaçmış; Kar- 
matî de gelip San’âya harbsiz girmiş; burada (bir zaman) dur
muş, fuhşu açıklamış, erkeklere baslarını tıraş etmelerini em
retmiştir.

Sonra kendisi ve Mesver sahibi Zazan oğlu Haşan Man- 
sur (220) karşılaşarak Şibame kadar gitmişler, orada birkaç
gün kalmışlar, (bu müddet içinde) A li; Mansure hürmet eder,
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büyütür -ve ona ben ancak senin kılıçlarından bir kılıcım dermiş^ 
Mahsur ise ondan heybetlenir, kendisinde gördüğü ■ keskinlik,, 
yiğitlik ve atılganlık için ondan korkarmış.

Ali, Beyaz nahiyelerine (221)-çıkmaya azmetmiş; Mansur 
onu hıen etmek istemiş ve ona: (Biz bütün Yemen’i zaptettik, 
azından başka biryeri kalmadı; San’â da bir sene durup eğlen-., 
miye bak; ben de Şibam’da'dururum, Herbirimiz aldığımız yer
leri ıslâhla meşgul oluruz; bundan sonra düşünür, bakarız. 
Çünkü sen San’â dan çıkarsan ahalisi muhalefet eder, aldığı
mız yerlerin halkı da bize karşı durur, işimiz bozulur) demişi

Ali, Mansur’un sözünü kabul etmemiş ve -çıkıp Tihame’yi 
de fethetmek benim için gerektir, cevabım vermiştir.

Bunun üzerine Ali, Beyaz nahiyelerine doğru çıkmış;. bu 
yerler ise çetin ve sarp memleketlerdir. Beraberindeki otuzbin 
kadar bir kuvvetle ortalarında bulununca onları kuşatmışlar, 
yollarını kesmişler ve bu yüzden kendilerini kurtaramayacak 
bir duruma düşmüşlerdir; fakat Mansur onların bu durama 
düştüklerini işitince, hemen garet yaparak gelip kendilerini 
bu durumdan kurtarmış ve Şibam’e dönmüştür. Ali ise (222); 
San’â’ya geri gitmiş; sonra çıkıp sırasiyîe Hadûr dağlarına; 
Haza re (223) ve Milhane (224) gitmiş, Mehcem’e inmiş (2.25) 
Âkk’ten (226) olan valisi A li oğlu İbrahim’i öldürmüş; Küdri’yi 
(227.) fethetmiş, Milhan’e dönmüş, geceleyin Zebiyd şehrine 
yürümüş; valisi, Hacı oğlu Muzaffer’di. Emrinde de altıyüz atlı 
bulunuyordu. Ali, kırk bin kişilik bir kuvvetle onlara hücum 
etmiş, Muzafferim askerini kuşatmış, kendisini öldürtmüştür.

Bu Muzaffer (228) Bağdad’taki Abbasî halifesi tarafından 
memur idi. Mel’un Karmatî; Zebiyd’ten dörtbin bakire kız 
esir ederek götürmüş; buradan da çıkarak Melahita gitmiş; 
dellalına, asker içinde: (229) Ey Allahın ordusu. Ey Allahın or- 
ctaeto, diye seslenmesini emretti; asker gelip yanında topla-



nınea, onlara: (Bİ2İerin mücâhit olduğumuzu biliyorsunuz,
Hıısayp (230) kadınlarından da esir aldığınızı görüyorum. Hu- 
sayp kadınları ise erkekleri fitneye düşürürler, sizi eihaddaa 
akkorlar) demiş. Buna meydan vermemek için sizden her bi
riniz elindeki kadınları boğazlasın emrini vermiş; bu yüzden 
Melahita Meşahit (231) adı verilmiştir.

Sonra, Mel’un, merkezi hükümeti olan Müzeyhire’ye dön
müş; Haccm terkini, onun yerine Herfe hac edilmesini ve Umre 
için Saniye gidilmesini emretmiştir. Bunlar orada malûm iki 
yerdir (232). Mel’un Yemen ülkesini eline geçirince, ZuMenah 
neslinden İbrahim oğlu Cafer ve Kerenda (233). oğlu Cafer gibi 
başka muhalif reisleri ve zıdlan öldürdü ve Ziyat oğullarını 
kovdu ki bunlar Cafer (234) nahiyesinin reisleri idiler. ;

Kendisine karşı duracak hiçbir zıd ve muhalif kalmayın
ca da Mansur’u azl ve kendisinin ona bi’ate dâvet ettiği Mey
imin oğlu Ubeydü hâlî’etti; taât ve bi’atini bıraktırdı.

• Mansur; onu kınayarak ve Meymun Kaddahm onlara karşı 
iyiliklerini, işleriyle olan ihtimamını ve oğlu Ubeyd için ken- 
dilerinderi and aldığını hatırlatarak ona bir mektup yazmış; 
fakat Ali, Mansur’un sözlerine kulak asmamış ve cevap olarak 
kendisine:

—  Bu dünya, bir koyun hükmündedir; herkim onu elde 
■ederse parçalar, Cennabeli Ebu Saiyd, benim için uyulacak bir 
örnektir. Çünkü o da Meymun’un oğlu Ubeyd’in ta'atım hâlî 
etti. Bi’âtlerini boynundan çıkarıp attı ve kendi nefsine dâvet 

■ eyledi; ben de kendime dâvet ediyorum. Buna binaen ya sen 
hükmümü kabul eder, taâtıma girersin, veya ben çıkar, seninle 
savaşmıya gelirim, diye yazmıştı. Cennabeli Saiyd (235) 317 in
ci hicrî yılının Zilhicce ayında Mekke’ye girmiş, Hü-ccacdan 
oniiç bin kişi öldürtmüş; kurban günü Haeeri Esvedi (topuzla 
vurdurarak) söküp (236) götürmüştü. (54 üncü sahifede) ge
çen beytleri uzun bir şiir içinde söyllyen mel’un kendisidir.
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Cenabeli Ebu Saidin Abbasî Halifesinin mektubuna
cevabi

Bağdad'taki Abbasî halifesi; Karmatî Ebu Saide (237) he
lâl görerek yaptıklarına karşı tehdiUi bir mektup yazmış; 
maePun da kendisine şu cevabı yazıp göndermiştir (238):.

Besmele ve hamdeleden sonra, akıbet; Allahtan korkup 
korunanlarındır.

Allahtan korunmıya dâvet eden, Allahın emirlerini yeri
ne getirip icra eyleyen ve Rasûlullatım izlerini tutan Cennabeii 
Ebui’ Hasan’dau, (239) murdar ve pislerin komutam Abbas oğ
luna. Bundan sonra, Allah sana işlerin doğru noktalarım bil
dirsin; aldanma yollarını tutmaktan ve esbabına yapışmak
tan seni uzaklaştırsın. Devletin zeval bulmak, son istediği tü
kenmek (240) üzere olduğu; selâmet bulup galip gelen Allahın 
sevgili ordusunun (241) seni ele geçirip boynunu vurabilecek
leri; memleketlerinin kal’â ve sûrlarını yıkarak saldıracakları 
(242); haremlerini cebir ve kahır ile kaçıracakları; topladığın 
kuvvetlerini işkence ile öldürtecekleri gelip yaklaştığı bir sı
rada beni tehdide dair mektubun, sözünü dizmekte vasıfladı- 
ğım (243) ve büyüklerin ululuğuna sarılmakta olduğunu (244) 
zikr ve beyanın bana vasıl oldu. Halbuki sen; mektubunda bâtıl
lara .yapışıp sarılmış, doğru yol tutmiya mâni olan ve dolayı- 
siyîe acıklı büyük' bir âzapla müjdelenenlere (245) kulak as
makla onlardan benim hakkımda işittiğin fena sözlerini yaz
mışsın. Bu böyle.

Şunu da bil k i: Zafer kisvesini giyinmiş, gazapla kılmcmı 
kuşanmış, Arapların yardımından müstağni kalmış olarak, hiç
bir kmayıcının kınaması Allah yolunda kendisine asla tesir 
lapmıvarak gözlenilmekte olan imam; (246) heybetli büyük ars
an gibi sana karşı çıkmıştır. Bu ancak Allahın fazlıdır; iste- 
iiğine verir. Allahın ihsanı boldur ve verecek yeri bilir, izzet,



bu imamı ber tarafından kuşatmış, heybet onun önünde yürü
müş, devlet, onun üzerine çadırlarını kurmuş, ağzına kadar 
dolmuş olan nimet kuyularının perdesini (247) onun üzerine ger
miş, cürüm sahiplerinin hoşuna gitmese bile, Allah onun saye
sinde hakkı hak etmek, batılın butlanım belirtmek için zulmün 
(248) yükselmiş bulutu tamamiyle dağıldı ve dalâlet karaıüıft 
büsbütün açıldı, cehalet denizleri çekildi. .

Yemin ederim ki nefsin seni aldatmış, eremiyeeeğin mer
tebeye tamâlandırmış ve bulamayacağın dereceyi sana güze:. 
ve hoş göstererek hırsa düşürmüştür. Bunun için tuttun, kâ
tiplerin -benim hakkımda ittifakla- söyledikleri fikirlerini .ala
rak (249) bana yazdın, beni pek fena ayplarla zikrettin ve çir
kin semlerle vasıfladm. Billahi işliyegeldiklerinizden sorguya 
çekileceksiniz. Hacıları öldürmek, (250) şehirleri harap etmek, 
ve mescitleri yakmak gibi işlerimden bahsinize gelince; val
lahi ben, bu isleri hüccet ve delil, güneşin belirdiği (251) gibi 
iyice belirdikten sonra yaptım; öldürttüklerimden bazıları;, sa- 
îih ve iyi kimseler olduklarını iddia ettilerse de, ben onlarda 
fâcir ve fena adamların ahlâkını gördüm. Buna binaen Alla
hın, hükmiyle aleyhlerine hükmettim. (Allahın, indirip emrett'ği 
hükümlerle htikmetmiyenlerse asıl kâfirler işte onlardır) (252).

Ey onların yerine münakaşa eden ve onlar sebebiyle dâ
vaya delil getiren! Bana, söyle: Kur’anm hangi bir âyetinde., 
yahut Hazreti Peygamberin hangi bir hadisinde içki çeşitleri
nin içilmesi, çalgı çalınması, kızların yabancı erkeklerin kar
şısına geçerek çalıp oynaması, oğlanların boynuna sarılması,, 
göfesüne atılması, koluna girmesi ve livatanm yapılması helâl 

kılınmıştır?
Halbuki bu ' işleri yapanlar; mallan yetimlerin sırtların

dan toplamışlar; çeşit çeşit haram yollarla elde etmişlerdir.

Ondan başka, salih kimselerin mescîdlerini yaktırdığım' 
zikrediyorsun. - ; ; , , i
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Evet, içerisine gireceğin vakit Allaha kargı yalan söyledi
ğini ve fâcir şeyhlerin iemâ ettikleri dalâlet ve kendiliklerin
den ortaya koydukları cehaletin (253) Resutûllah salla! İahü 
aleyhi ve sellem efendimize iftira edilerek onlardan senetlerle 
rivayet edildiğini işiteceğin mescitlerden tahribe daha lâyık 
ve müstahak hangi mescit vardır?

Beni Allah ile korkutmana ve onu düşünüp gözetmemi em
retmene gelince; bana bühtanından ve gözünün pekliğinden te- 
aecüp ederim. Benim senden daha ziyade Allahı bilmediğimi zan 
mı ediyorsun? Halbuki seiı; müslümanların mallarını hizmetçi 
ve uşaklara ve mashara insanlara veriyor ve müstehaklarından 
men ediyorsun. Mimberlerde çocuklara duâ ediyor (254) ve Ha
dim tavaşıların adları hutbelerde okunuyor (255). (Allah mı si
ze izin verdi, yoksa Allaha iftira mı ediyorsunuz?) (256) Benim 
haksızcasma bir lâkab (Mehdi) takındığımı da zikrediyorsun. 
Senin Emirül’mü’minin Muğiys’biHah (257) lâkab ve Unvanını 
edindiğinden daha bjiyük değildir. Hangi bir ordu sana çarp- 
mışda ona gücün yetmiş, yahut hangi düşman seni kılıçla bas
ın ışda (258) sen onu geçerek hemen Vurmuşsun? Sana fâsıkla- 
« n  emiri lâkabı; mü’minlerin emiri Unvanından daha lâyıktır.

Bir de sen bazı hizmetçilerini hükümet işlerinden bir va
zifeye memur edersin. Bu yüzden haysiyet ve şeref sahibi olan; 
ona seyyidena!, mevlana!, (efendim) kelimeleriyle hitap et
mek (259) zorunda kalır. Şimdi buna göre iki işten hangisi
(260) takva mertebesine daha yakındır?

Bilmezmisiniz ki kabilesi ve hısımları arasında kendisine 
itaat ve hürmet edilen kimse; onların içlerinde^ ululaşmış ve 
yükselmiş olur? Bundan sonra beni tehdide, şimşek çakar gi
bi korkutmıya ne lüzum var? Her neye azmetmişsen azminde 
dur ve neye teşebbüs etmek fikrinde isen hemen yapacağını 
yap. Allah arkamdan bana yardımcıdır; o negüzel mevtadır!



-ve ne iyi arkadır! (Elhamdü lillah ve sallallahü alâ hayîü’be- 
aıiyyetih ve a lih l' ve itretih).

Yine Mansar ve Fazl oğlu Ali’ye dair

Müellif Malik oğlu Muhammed Hammadî -Allah rahme
tine mazhar kılsın- diyor ki; söz, yine mesver sahibi (Haşan 
Mansur) ile Fazl oğlu A li’nin maceralarına dönüyor:

Beyanı: Haşan; Fazl oğlu A li’den aldığı (75 inci sahi- 
fede geçen) mektubunda zikrettiği söze binaen kendisin: halı 
üzerine bırakmıyacağmı bildiği için Mesver dağını tahkime 
koyulmuş,- muhasara altına alınacağı takdirde muhtaç olacağı 
bütün malzemeyi hazırlamış, içine yerleştirmiş ve adamlarına 
ben bu azgından hakikaten korkuyorum ve Şibâm’da kendi
siyle yüzleştiğimde bana yüzünde kesin fenalık belirdi, demiş
tir. Hakikaten de çok geçmeden Faz] oğlu A li; Mansur’la sa- 
vaşmıya çıkmış, onunla harp etmek için Yafî, Mezhic, Zebayd, 
Ans ve başka arap kabilelerinden on bin muhareb&ci seçmiş, 
Şibam köyüne gelmiş girmiş, Mansur da ona karşı durmak için 
çıkıp bin lıarpçi askerleriyle Himyer şehrinden (261) Mesanî 
(262) denilen yere gelmişler, bu dağı tutmuşlardır.

Fazl oğlu A li; kuvvetleriyle bunlara doğru yürüyerek yak
laşmış, gündüzün ilkinden geceye kadar döğüşmüşler; bir ne
tice elde edemeyince Asd yoliyle (263) gelip Cümeyme dağına 
çıkarak ve Mansurla doğüşerek Lâ ’â’ye girmiş; burasım ka
rargâh edinerek çadırlarım kurmuş. Hadurul’mesanî (264) 
dağında duran Mansur ve askerlerine dönmüş; bunlar ise bu 
dağın Riybe evi adlı müstahkem mevkiinde yerleşmiş ve dağı 
tanaamiyle tutmuşlardır. Fazl oğlu Ali gelip bu durumu gö
rünce; Mansur’u kal’â’da inmek zorunda bırakmadıkça ye
rinden ayrılmıyacağma yemin etmiş ve onu sekiz ay muha
sara altına almıştır.
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Naklolunmuştur ki Mansur; harp ihtiyaçlarını sağlamak 
üzere Fazl oğlu Ali varmadan önce Tamam çarşısından 500 yük 
tuz taşıtmış. Onun için toprağın çok bulunduğu dağın bir ye
rinde geniş bir yer yardırmış; tuzları buraya döktürmüş; üze
rine. günlerce ateş yaktırmış; bu suretle nihayet bütün dağ 
tuz kesilmiş ve sonra onu anbarlara naklettirmiştir.

(Mansur’un aldığı bu tedbirler karşısında) Fazl oğlu Ali; 
bu uzun muhasaradan sonra burada durmaktan usanmış; Man
sur, A li’nin usandığını anlayınca, kendisiyle barışmak işi hu
susunda ona gizli bir haber göndermiş; Ali, (kendisini muha
sara etmek istediğimi bütün Yemen halkı bilmişken bea bu
radan ayrılmam, meğerki rehine (285) olmak üzere bana bam 
çocuklarını göndere ve bu; benim için insanların yanında çı
kar bir yol teşkil edeki benim hükmüm altına girmiş olduğu
nu bileler) cevabını vermiş. Bunun üzerine Mansur, A li’ye 
bir çocuğunu göndermiş ve onu bu en iyi vesile ile başından 
def etmiştir.

Âli bu veçhile Müzeyhireye dönmüş; Mansur’un oğlu da 
yanında bir yıl durmuş; sonra Ali, oğlana iyilik yaparak boy
nuna bir altm tok takmış ve onu babasına göndermiştir.

Bundan sonra Ali, Müzeylıire’de durarak haram olan şey
leri helâl kılnuya, fuhuş gibi büyük günahları irtikâp etmiye 
başlamış; insanlara (Mecûsîler gibi) kendi kızlarım ve hem
şirelerini helâl görerek nikâh etmelerini emretmiştir.

Meî’un, meşrep ehlini geniş bir evde toplar, geceleri er
kekleri ve kadınları bir arada bulundurur; çıraların söndürü
lüp biribirine karışmasını ve her erkeğin eli üzerine düştüğü 
kadını tutup onunla buluşmasını emredermiş.

Rivaret olunmuştur ki; bu toplantıların birinde erkekler
den birinin eli, beli kanbur bir ihtiyar kadının üzerine dük
müş. onu tanımış olduğundan koyuvermiş; kadın, hemen er-



keğin elbisesine yapışmış ve (Emir’in hükmettiği bu iş çare
sizdir, olacak) demiş, kadının (Arapça) sözü; (gerekli işler 
hakkında) darbimesel olarak yürümüştür.

Mel’un A li’nin on yedi sene hüküm sürdüğü ve 303 te ze
hirlenmiş olarak öldüğü söyleniyor.

Ölümüne Bağdat ahalisinden Seyid (266) ve hazık tabip ol
duğu söylenen bir zat sebep olmuştur:

Zuhaval zürriyetinden Yâfur oğlu (267) Emir Es’adın Du
am (268) oğullarından himaye diliyerek Hemdan (269) şehirle
rinin iç taraflarına kaçacağı bir sırada Bağdatlı yanma varmış- 

• tı. Bu zat kendisini Allaha ve müslümanlığa bağışlıyarak feda 
etmiş ve Emir'e; ben, eğer bu Karmatîyi öldürebilirsem, eline 
geçecek herşeyde seninle ortaklamıya birbirimize and veririz, 
demiş, Emir, kabul ederek bu hususta kendisiyle andlaşmıştır.

Bunun üzerine Bağdatlı çıkarak Müzeyhireye gitmiş; Kar- 
matî’nin büyük devlet adamlariyle temasa geçerek kalkmış 
oturmuş; sağlıklar mm bozulduğunda ilâçlar tertip etmiş; şu- 

. rüp ve dermanlar içirmiş; mâ’cunlar yaparak vermiş; kendi
sini bu sayede onlara sevdirmiş ve nihayet tababette, tutulan 
damar ve sinirleri harekete getirmekte kendisini ihtisasla Kar- 
matî’ye medh etmişler; senin gibi bir hükümdarın yanında (270) 
bunun gibi mütehassıs bir tabibin bulunması gerektir, demiş
lerdir.

Sonra Karmatî, kan aldırmıya muhtaç olmuş, onu çağırt
mış, kendisinden kan almayı emretmiş; doktor, gelmeden önce 
zehir almış, kendi başının saçı üzerine koymuş, gelip Karma- 
tî’nin yanma girerek selâm vermiş; elbisesini soyunup başka
sını giyinmesini söylemiş, sonra nişteri çıkarmış, Fazl oğlu 
A li’nin gözü önünde emmiş, saçiyle silmiş; bu suretle zehirden 
lüzumu kadar niştere yapıştırmış; sonra ondan kan âlmış ve 
hemen saatmda yanından çıkmış, hayvanına binerek kaçmış; 
mel’un Karmatî, zehrin vücudüne tesirini duyup öleceğini an-
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layuıca, tabibin öldürülmesini emretmiş, aranmış, bulunma
yınca, hemen takibine çıkmışlar; Kaynan karşısında (271) Şayd 
yokuşu (272) berisinde ona yetişip orada öldürmüşler. Karmatî 

A li de ölmüştür. Allah Bağdatlıya rahmet ve Karmatî’ye lâ- 
net etsin.

Havaili San’â Emirinin Karmatîlerle savaşması

Karmati’den sonra oğlu Fa’fa (273), iş başına geçmiş; ba
basının ölümü etrafa yayılmış; insanların büyüklerinden bir»•
takımları: Muhabî oğullan, Unbûler.ve başkaları Karmatîlerle 
harp etmek için Zuhaval oğullarından San’â Emirinin yanma' 
varmışlar, Emir, bir çok askerle çıkmış; gelip Tâ’kere girmiş; . 
sonra Tûmar dağına doğru ilerlemiş; Karmatîleri muhasara 
etmiş; Cenabı Allah bu Emir’in gayret ve himmetiyle onlara 
intikam kılıcını musallat kılmış; herhangi bir kuvvetleri çık
mış olsaydı ya hezimete uğrıyarak çil yavrusu gibi dağılırlar . 
veyahut öldürürlermiş. Bu sayede Allah taâlâ Hazretieri, yar- 
dımiyle müslümanları teyid buyurmuştur.

Cenabı Allah buyurmuştur ki, (asıl yardım görenler an
cak onlardır, galip gelenler de yalnız ordumuzdur) (274). Mu- 
garün ileyh Emir, bir yıl Karmatîleri muhasara altına almış
tır. Naklolunuyor ki, azmü’hazminin şiddetinden ve işi son 
derece kollamasından muhasara müddetince üzerindeki harp 
giyim ve silâhlarını çözüp çıkarmamış; üzerinde bulundukları 
halde namazlarını kılarmış. Cenabı Allah kendisine fütuhat 
ihsan edip Karmatîleri öldürtmiye ve müslümanlığı diriltmiye 
muvaffak oluncıya kadar bu halden ayrılmamıştır.

Zamanımızın halkından lezzetlere dalan, nefis arzulan ar
dına düşen, cömertlik ve mertliğe ve gerekli yardımlara rağ
bet etmiyen emirler gibi değildi. Kendilerine nasihat edildi 
tutmadılar; gaflet uykusuna düştüler, uyanmadılar; (Kar-
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î: matî yüzünden) başkaları başına gelen halleri gördüler de

t ibret almadılar.
İv,".
,, Halbuki meşhur olan darbımeselde denilmiştir ki:

Kandaşından başının traş olduğunu görürsün (275), 

ı Ondan sonra az kalır ki sen dazlak oluverirsin.

Herkim tebaasını gözleyip himayesinden âciz olur, hüküm 

ve kazasında onlara zulmederse; bu hali, memleketinin elden 

çıkmasına ve ölümünün çabuk gelip yakasına bineceğine delâ
let eder. Halbuki önce gelen tecrübeli insan;

Herkim, canavarlık yerde koyu ı yayar, gaafil kalır, 

ş Çabuk canavar gelir, idaresini ele alır (276).

„ ^  ■ Halkın çobanı (idare âmir ve memurları) reâyanm işin
de kusur eder, alçak nefse uyar, hamiyyet ve gayret duygusu 
silinirse musibeti büyür. Halbuki Evd kabilesinin şairi Ef- 
veh (277),

Başbuğları olmıyari bir cemaat hiç doğrulmaz, 

Cahilleri başa geçen ulular da düzelmez, 

îşler oy ehli doğruldukça onlarla durulur,

Bunlar çekilince, zorbalar eliyle yol bulur (278). 
demiştir (279).

Sözümüz yine Havalılar’dan Emir’in muhasarasına döndü;

| Rivayet olunmuştur ki, Emir, mancınıkları (280) kurmuş:
bir yıl sonra Müzeyhireyi yıkmış; girip Karmaüleri öldürt
müş; sayıya gelmiyen ganimetler almış, Karmati’nin kızlar 
esir etmiş, üç tane imişler, ikisi Ruâyne (281) düşmüş (282) 
üçüncüsünü Emir, kardaşı oğlu Kahtâne bağışlamış; Cenabı 
Allah, in’âm ve tevfikiyle Karmatîleri mumaileyh Emirin eliyle 
kırdırmış; Emir onlardan herhangi birinin haberini işitmişse öl
dürmeden bırakmamıştır; küfür ve şirk ateşini söndürmüş; 
bütün Karmatîlerin memleketlerini zabtına geçirmiş, fitne ve
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fesadları tamamiyle ortadan kaldırmıştır. Allah onun vasıta- 

siyle insanları onların şerrinden kurtararak şehirleri onlardan 

temizleyip kulları korkusuz bir hale getirdikten sonra müşarün

ileyh San’âya dönmüş; insanlar içinde en güzel bir siyretle yü
rümüş; bütün tebaası hakkında adalet yolunu tutmuş; Muhabî 
oğullarını İbrahim oğlu Câferin iline geri çevirmiştir. Sonra 
Em ir; Ziyad oğlu İbrahim (283) ve Sâde (284) Emiri Hadî 
imam Yahya, oğlu Nasır Ahmedle ((-285) mektuplaşmış, yar
dımlaşma ve Karmatîleri bulundukları yerlerde Öldürtme husu
sunda anlaşmışlardır.

Nakle tmişlerdir ki, bu iki bey t (286) yazılı bulunuyordu
(287).

Siz düştünüz berekete (288) ve müşterek bir nimete 
yerse, sizin ortanızda (289) balık gibi oltanızda 

Onlardan birisinin memleketinden (290) bir kabahat sebebiyle 
çıkarak o birinin ülkesine (291) gidip iltica eden hakkında, bu 
ülke emiri, mültecinin asıl memleketi emirine yazar, affını is
terdi. Bu suretle üç eyalet emirleri rahat ve,huzur içinde vakit 
geçirdiler. Hüküm ve idareleri düzgün gitti; herbiri kendi böl
gesinin işiyle meşgul oldu: berikinin kasabalarına göz dikme
di; Cenabı Allah müslümanların kalbleri arasına birlik, dirlik 
ve sevgi bırakarak uzlaştırdı.

Karmatîlerden Mesver nahiyesindeki Haşan Mansurun ço
cuklarından ibaret olan az miktardan başka birşey kalmadı. 
Allah taalâ onları İbrahim oğlu Diâm ve Yahya oğlu Nasırın 
vasıtasiyle mahvetti. Ben, bu ciheti inşaallah yerinde zikrede

ceğim (292).

Haşan Mansurun Çocukları
Mel’un Mansur, 302 inci yılında gebermiş; dâvet ve meşre

bi ehli üzerine Savirli Abbas oğlu Abdullah’ı ve kendi oğlu Ebul 
Hasan’ı (293) yerine geçirmiş ve onlara demiş ld,‘ ikinize işin
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bağım tavsiye ederim, onu muhafaza ediniz; Meymun oğlu Ubey- 
aih çocuklarına dâveti bırakmayınız; biz, onların diktikleri fi
danlardan biriyiz; onların (bildiğiniz) gizli tâlimlerit yönetme
leri ve onlara çağırdığımız yol ve. usul olmaıâıg olsaydı, elimi?» 
geçen bu hükümdarlığa eremezdik; başa geçmekte de hiç bir 
işimiz başarılamazdı. Buna binaen siz, onlardan halifelik maka
mına geçenle mektuplaşmaya ve emir getirtip ona göre hare
ket etmeye bakınız; ben, şimdi ikinize Mehdi’ye - yâni Meymun 
oğlu Ubeyde - itaat etmeyi ve birinizin bu işe tayinine dair em
ri gelinceye kadar her birinizin arkadaşına yardımcı olmayı 
tavsiye ediyorum.

Adı geçen Abbas oğlu Albdullahm Meymun oğlu Ubeyğin 
yanında geçmiş bir hizmeti tanışması vardı. Çünkü mel’un 
Mansur; aşağıda zikredeceğim (294) veçhüzere onu batı memle
ketlerinden Kutamede huruç eğen (295) Şiî Ebu Abdullah ile 
beraber Ubeydin yanma göndermişti. Sonra Aıbbas oğlu Abdul
lah; Mehdi lâkabı verilen Meymun oğlu Ubeyde; Mansurun öl
düğüne, ondan sonra meşrebine hizmet edip halkı ona Çağırdı
ğına ve eıhirin vûrudunu gözlemekten başka birşey kalmadığı
na dair mektup yazmış; kendisinin Mansurun yerine tâyinini ve 
çocuklarının bu işe karıştırılmamasım istemişti.

Mehdi, o zamanda Aîrikada inşa ettiği ve Mehdiyye adını 
verdiği kasabada (296) idi.

Mansnr oğlu Ebulhasan ise, kendisinin tâyin edilmesi ve 
babalarından sonra bu memuriyetin kendilerinden alınmaması 
için çıkıp Kayravane (297) gitmiş; fakat gidinceye kadar Abbas 
oğlunun hediyeleri ve mektubu varmış; Mehdi, onu tayin etmiş 
ve emrini yazmış bulunuyordu. Mansur oğlu varıp Mehdi’nin 
huzuruna çıkınca, Abbas oğluna itaat etmesini emretmiş, ken
disiyle ona yedi sancak göndermiş, Mansur oğlu, ummakta ol
duğu ülkesi valiliğinden ümidini keserek Kesvere dönmüş; var
dığında Abbas oğlu kendisi ve dâveti mensupları, onu büyüte-



rek saygı ile karşjlapuflar ; Ebulbasanın kardeşleri Câfer, Ebül- 
fazl ve mel’un Karmatîriin diğer oğulları da ona kargı çıkmış
lar; kendisine ne emirle geldiğini sormuşlardır (298). Emirlik 
kendilerinden alınarak Abbaş oğlu Abidullaha verildiğini anlat
mış; Câfer kardeşi Ebulhasanın yüzünde Abbas oğluna karşı 
fenalık,;: düşnıanlık ve haşed hissetmiş, bu hali ayıplayarak ve 
çirkin göstererek onu fikrinden vazgeçirmek istemiş.

Ebulhasan, Câfere cevap vererek: Sen biliyorsun ki bu iş 
babamızın diktiği bir fidandır; bu işte başkasının bizim üzeri
mize tekaddüm ettirilmesi gerekmez (299) ve biz, bu mülke ve 
hükümdarlığa Abdullahtan daha lâyık ve müstahak iken ben 
Vallahi başkasının yorularak elde ettiği bir mülkte ona naz ye 
nimet içinde hayat sürdürmem demiştir (300).

Kardeşi Câfer: “Öyle bir şeye teşebbüs edersen bizim işi
miz büsbütün mahvolur, mülkümüz tamamiyle elden çıkar; bü 
yola çağrı dağılır, insanlara kargı çıkardığımız rejim ve kurdu
ğumuz prensip ortadan kalkar sakın Öldürülmesini aklından ge~ 
çirmiyesin; sonra sen de helâk olursun” diye ihtarda bulun
muş; fakat Ebulhasan, Câferin sözünü dinlememiş ve sırrı 
içinde saklamıştır.

Mansurun oğulları ne gece, ne de gündüz Abdullâhın yanı
na gidip gelmekten menedilmezlerdi; bu sayede Mansur oğlu 
Ebulhasan, fırsat bularak hemen sıçrayıp onu hıyanetle öldür
müş, kendinden Sonra iş başına geçmiş; babasının hükümdar
lığını ele almış; Müslümanlık mezhebine dönmüş; memleketin
deki aşiretleri toplamış; onları babasının mezhep ve âkidesin
den. döndüğüne şahit tutmuş; bu yüzden halk kendisini sev
miştir.

Kardeşi Câfer onun yanına girmiş, yaptığı işin çirkinliğini 
söylemiş ve kendi elini elinle kestin demiştir. Ebulhasan ise, Câ
ferin sözüne kıymet vermemiş, bunun üzerine Câfer de çıkıp



Ubeydin Kaim biemrillah (301) lâkabını alan oğlunun yanma 
(Mehdiyye’ye) gitmiştir.

Câfer, kardeşi Ebulhasan’m yaptıklarını ayıplayarak ora- 

oân ona yazdığı uzun bir şiirin bir beytinde (302):

Ben yaparım, siz de iş başında yıkarsınız.

yapanla yıkanın farkına bir bakarsınız, 
diyor. Ebulhan babasının din ve mezhebi üzere olanları, araş
tırarak Öldürmüş, Karmatîleri mahvetmiş; onlardan sırlarını 

Ebulhasan’dan sıkı saklayan bir bakiye kalmış; gizli tâlim ve 

rejimlerini kendilerinden birisinin marifetiyle yürütmüşler; bu 
adam; Ubeyd oğullariyle mektuplaşıp durmuştur.

Sonra Ebulhasan Mesver üzerine Sibaî (303) Abdülhamid 
oğlu İbrahim! - ki Müntabm dedesidir - yerine Vekilliğe geçire
rek kendisi çıkıp İbrü’mahrim denilen yere gelmiş;' burada ise 
Âreî oğullarından birisi (Em ir) bulunuyordu. Ebulhasan’a he
men sıçrayarak öldürmüş; öldürüldüğünü haber alan- İbrahim, 
Mesverden ayrılmâyarak Emirliği kendisi için iddia eylemiştir.

Haşan Mansurun oğulları ve haremleri (kârı ve kızları) 
Mesverden çıkarak Zû’âseb dağına gelmişler; Yemen’üı batı 
ahalisinden olan müslümanlar bunlara saldırarak onların bü
yük ve küçüklerini tamamiyle öldürmüşler; haremlerini götür? 

imişler, o kâfirlerden yeryüzünde bir tek bırakmamışlar; bu 
suretle Cenabı Allahın in’âmiyle Mansurun bilinecek bir kökü 
şükürler olsun kalmamıştır.

Abdfi’hamid oğlu İbrahim
Bundan sonra Abdülhamid oğlu îbrahimle Ârci oğlu uyuş

muşlar, batı bölgelerini aralarında bölüşmüşler; her biri kendi 
hudutlarına yakın yerleri hükmü altına almış ve İbrahim Kar- 
matîlerin mezhebinden dönmüştür.

Babası Abdülhamid ise, Karmatî Mansurun büyük komu- 
tanlarındandı. Aslı, Himyerin Kudemindendi (304). Beyaz ilinde
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öldürülmüştü. Çünkü Mansur, oraya çıkardığı askerlerin bağı
na onu komutan etmişti.

Soıiira İbrahim Meşherdeki Reyb evi adlı kalesinde bir mes- 
cid bina etmiş, minber kurmuş, Abbasî halifesi adına hutbe 
okumuş; Ziyattan doğma İbrahim oğlu Zebiyd Emiri Ebulha- 
san’Ia mektuplaşmış; kendiliğinden öna itaat etmeye ve hiz
metine girmeye söz vermiş; yanında bulunacak bir musahebe- 
ciyi göndermesini istemiş; Emir, İbrahim’in bu isteği üzerine 
Sarraç denilen bir adamı göndermiş-ve öna fırsat bulursan Ab- 
dülhâmid oğltı tbrahimi tut emrini vermiş; Sarrac Zebiydden 
gelmiş; İbrahim önü Reyb evine kadar karşılamış ve dağ ta 
şında olan bir kaleye çıkmış; fakat her gün Sarrac m yanma 
iner; sabahül’hayrle karşılar; sabah kahvesini beraber içer, 
hakkını büyütürmüş.

Sonra Sarrac; Mesver dağı adamlarından bir takımlariyle 
İbrahim aleyhinde münasebet tesis ederek onu. yakalamak üze
re sözleşmiş, İbrahim (her günkü âdeti üzere) ona sabahül- 
hayrle düâya (305) ve beraber kahve içmeğe inerken Sarracla 
siisi eşenlerden biri kendisini karşılamış ve yapılan mukaveleyi 
ona haber vermiştir,

Karmatîlerin Bakıyyesi
Buna binaen İbrahim, hemen kalesine dönmüş, davulları 

çaldırmış, sesleri üzerine halk ve emrindeki adamlarından ka
lede bulunanlar gelip birikmişler; İbrahim onlarla beraber Sar
nıcın yanma girmiş; onu tutturmuş, (Teşhir için) sakalını tı
raş ettirmiş, şehrinden sürmüş, bu yüzden kendisiyle Ziyad 
oğlu arasından muhabere kesilmiş; buna rağmen Emirliği de 
devam etmiştir. Karmatîleri arattırıp onları öldürtmeğe ve 
zürriyetlerini esir götürmeğe başlamış; bu sayede Mesver dağı 
bölgesinde onlardan pek azı kalmış; bunlar da kendilerinden Tu- 
feyl oğlu denilen bir Karmatî’yi başbuğ seçmişler ; İbrahim bu
nu işitmiş, ona doğru çıkmış ve öldürtmüştük.



Bunun adamlarından kalanlar, Uman (306) ve Kataye böl

gelerine dağılmışlar ve işleri îbrahimden gizli kalmıştır. Bu 
bakiye, îbrâMm öldükten sonra oğlu Müntabm günlerinde fea- 
rikatlarmıü gizli yönetme ve rejimlerini Ruhaym oğlu denilen 
biri vasıtasiyle yürütmüşlerdir.

Bu Mel’un, Müntaptan ve Müslümanlardan korktuğu için 
hiçbir yerde dikiş tutturup bir türlü karar bulamıyordu. Aynı 
zamamda Ubeyd oğullarıyla de mektuplaşır dururdu. Bu da 
Muîzzin (307) Kayrevaadan çıkıp ona nisbet olunan Kahire ya
pıldıktan ve Mısır memleketine gittiğinden sonra idi,

Ruhaym oğiu ğeberinceye kadar Ubeyd oğullarından Mı
sır hükümdarları Muizz ve ondan sonrakilerle mektuplaşmak
tan ve Yemen halkının siyasî haberlerini ve havadisini onlara 
ulaştırmaktan geri durmamıştır.

Mel’un, gebereceği sıralarda Karmatîlerden kalan bakiye 
üzerine Himyer Şibamî ahalisinden Emşeh oğlu Yusuf adlı bir 
şahsı yerine geçirmiş; bu mel’un da ğeberinceye kadar Ubey- 
öîlerden Mısır hükümdarı Hâkime (308) dâvet ve gizlice ona 
biat almaya devam etmiştir.

Mel’ün Yusuf da Himyerin Şibâm dıl'mdan Hafn denilen 
bir yârden Ravaha oğullarından (309) Abdullah oğlu Süleyman 
adlı (310) birisini yerine oturtmuş, bu da Hâkime ve Ondan 
sonra Müstansıra (311) biat ve taata dâvet e-meğe sâdık kal
mıştır.

Bu mel’un Süleyman zengin ve büyük itibar sahibi idi; bu 
sayede ayak takımlarını ve haysiyetsizleri mezhebine meylet- 
tirmişti. Zamanında Meymun oğlu mel’un Ubeydin neslinden 
olan Mısır hükümdarlarına biat almakla ün almış; bununla ta
nınmış ve bu hareket kendisine nisbet olunmuştu:

Himyer, Şibâm ve kendi çevresindeki kabilelerden olan 
müslümanlar onu öldürmek istedikçe, onları güzellikle ve iyi-

89



90

likle yanından defeder; onlara beıi müslüman bir adamım, beni 
öldürmek size nasıl helâl olur ? der; bu sözü üzerine onu öldür
mekten vazgeçerlermiş. Kendisinin cömertlik, el açıklığı tabiatı 
varmış; insanlara ikram eder; onlara lütuf ve nezaketle mua
mele yaparmış; ölünceye kadar bu halden ayrılmamıştır.

Süleyhîier

Suleyhî denilen Muhammed oğlu A li (312) adlı olan bu 
şahıs; bahsi geçen Süleyman ile çok kalkıp oturdu. Onun ya
nında en mûteber ve haysiyetli ve mezhebi halkı içinde ona 
en itaatli idi. Haraz (313) arslanlanndan bir arslan olarak 
Uhrûc şehrinden çıkıp Süleyman’ın yanına gider gelirdi.

Mel’un Suleyhî; keskin ve âteşin zihinli; yiğit ve atılgan 
idi. Süleyman, Suleyhıyi bu ahlâkta tanıdığından kendisi ölüm 
yatağına düşünce, mezheb ehlini ona tavsiye etmiş, onlara da 
onu dinleyip söz tutmaları için emir vermiş mezhebine tâbi 
olanlardan topladığı birçok malı kendisine teslim eylemiştir. 
Sonra uzak ve çok yerlerden karmatîler, mel’un Süleyhîye mu
ayyen bir günde varacaklarına dair sözleştiklerini yazmışlar ve 
yanına varınca 439 yılı Cumadel’ulâsı ayının on beşinci per- 
şenbe gecesi, onlarla Mesar dağına (314) çıktı. Öncüleri do- 
kuzyüz elli erkek idi.

Dağı tutup karar bulunca, Ubeyd oğullarından Mısır hü
kümdarı Müstansır Maadde mektup yazmış (315); akıyk, Ye
menden başka bir yerde bulunmadığı cihetel Mısırlıların yanın
da fazla kısmet ve rağbeti olduğu için elleri akıykten yetmiş 
kılıç, saplan akıyk on iki bıçak, bir akıyk bardak ve akiyk 
kaşlarla beraber nakışlı ve süslü beş top kumaş; Kâbül hiliyiesî
(316), Misküaıiberden ibaret' bir takım hediyeler göndermiş; 
Müstansır Maadde buna Yemen valiliği mansıbını vermiş, san
caklar yollamış, resmî lâkablar tevcih etmiştir. Aralarındaki



elçi; SuleyM’nin dayısı Muzaffer oğlu Ahmedle Aden’de üzeri- 
ne ev yıkılıp geberen Muhammed oğlu Ahmetti ki Mükerremin 
Seyyide hâtûn adlı karısının pederidir.
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Müellifin Nasihati

Ey Müslümanlar! Bu Suleyhîye yaklaşarak onunla görüş
mekten ve sözlerine kulak verip meyletmekten sakınınız ve 
korkunuz. Çünkü kendisi ve meşrebi erbabı* akılları kandırıp 
kendi taraflarına azar azar çekerler ve onlara meyledenleri 

•sapıtırlar; ben, onun yakın adamlarına —  bizim gizlemekte ol
duğumuz akıyde ve meşrebin açıklanması ve bu Muhammed şe
riatının ortadan kalkması zamanı yaklaştı —  dediğini kendi

sinden birkaç defa işitmiştim.

Cenabı' A llah; çok kerem ve inayet sahibidir; kendisini, 
ummakta olduğu dinin bozulması ve müslümanların kırılması 
arzusuna erdirmekten münezzeh ve yücedir.

Müellif burada dokuz beyitle Süleyhî’ye hitab ediyor:

1 —- Ben, yuları boynumdan çıkarıp attım; perdeyi kaldı
rıp bir şey gizlemedim; açıklanmamış sırrı açıkladım.

2 —  Şimdiye kadar gizlemekte olduğum dalâleti ve çok zi- 
yanlı bâtıl mezhebi açığa verdim.

3‘ —  Yarlıganmak dileyen bir kimsenin Allaha dönüşü gi
bi dönerek ve mağfiret isteyerek tevbe ettim.

4 —  Ben, cemaatına helâl ettiğin her fenalığı haram tanı
maya döndüm.

5 —  Ben, senin gidişlerinden ve işlerinden halkı korkut
tum; sakındırdım ve en aydın, nurlu işlek yola geri geldim.

6 —  Eğer ben, afiv dileyerek senin yanına gelirsem, Allah 
İhakkı için diyorum, sen beni affetme.



7 —  Sen, benim güzel renk ve manzaraya aşk ederek meyl
ettiğimi zan mı ediyorsun?

8 —  Benim gibi (aklı başında, ilmi yerinde) bir adam hâ- 
şaki küfre, kirli ve murdar mezhebe meyi etsin!

9 — Eğer (bu mezhebe meyletmemek yüzünden) güzelleri- 
ebedî olarak terketmekten başka bir sonuç ve ceza olmaz
sa (318), varsın bu ceza mahşeredek devam etsin.

Ey Allahın kulları! Ben, onun yakın adamlarına ve mez
hebi mensuplarına nezaket ve mülâyemet, güleç ve yumuşak: 
yüz göstere göstere hulûl ettim.

Buna kanaat etmeyerek Suleyhîlerde dostluk yaptım, kal
kıp oturdum. Mezhep ve dalâletini; küfür ve bid'atini; doğru ve 
temiz kalblerin kabul etmediği ve pak nefislerin kızarak ürk
tüğü gayet çirkin işlerini ve fenalıkta haddini aşmış dalâletini 
kabul edeceğime tamâlandırdım. Çünkü Sulevhî (319) ve mezhe
bi üzere olanlar; çok cahil ve kaim kafalı her insanı biat olu
nup çağırıldığı yolu gizli tutacağına, onların hiçbir sırrını açık- 
lamıyacağına ve bir işlerini kimseye açmayacağına te’kidli 
ahid ve andlar; kuvvetli ve şiddetli misaklarla gizli bir pren
sip ve rejime dâvet ederler.

Sonra Suleyhî, dâvet olunana ve üışdan yaldızlı birtakım 
bilgiler verir ve biribirine benzetilmiş ve yakıştırılmış rivayet
ler anladılar. îlk  çağrıda onu Allaha ve Resulüne dâvet eder ki' 
bu hak bir kelimedir; fakat bununla bâtıl bir fikir kasdeder ve 
hak suretinde gösterir. Bundan sonra da bîçâreye Râfızîlik' 
telkinine ve Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin 
—  çok saygı ve sevgi değer —  sahabesine buğz ve adavet' 
fikrini azar azar vermeğe başlar. Ona itaat ettiğini görürse; 
onu yavaş yavaş götürüp helâk yollarına sokar, uydurularak 
yakıştırılmış birtakım kitaplar ve yaldızlı uydurmasyon söz
lerle tahrif ederek ve eğip bükerek Allahın kitap ve kelâmını'
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ona tevil eder; böyle yapa yapa ona kargı dinin hakikatim ka
rıştırır ve kıl hamurdan çekildiği gibi, onu dinden sıyırıp çıka
r ır ; onun asıl amaç tuttuğu nokta şeriatın bütün hükümlerini 
çürütmek ve kamu haramlarını helâl kılmaktır.

Şeriatı bilmeyen ve öğrenmeyenler, bu sayede ona koştu
lar. Çünkü mel’un, insanların çoğunu avam takımından buldu. 
Buna binaen ayak takımı ve bayağı olanlar; Hasb, Sinhan (320) 
ve Yam (321) ahalisinden müslümanlığa dair evvelce bilgi edin- 
meyenler onun dâvetine icabet ettiler; onlara helali haram, ha
ramı helâl etti. Gücü yettiği kadar müslümanlığı yıkıp devir
meğe çalıştı; namazı, orucu, zekâtı ve Allahın muhterem ve 
muazzam beytine, Kâbesine haccı kaldırdı. Böylelikle Cena
bı Allah onun tabilerini günahları sebebiyle helâk etti. 
Halbuki kendilerini Allahın gazab ve azabından koruyacak 
hiçbir kimse yoktur.

S O N



Kitapta İşaret Edilen

N O T L A R

(1 ) Duhal islâim C. 3, S. 209.
(2 ) Ibni Sebe’ tam bir yahudi ve gizli bir cemiyetin reisi 

idi. Maksatları müslümanlar arasında fitne çıkarmak ve böyle- 
ce islâmm vahdetini karmak, saffetini bozmaktı. Rafızilik ve 
Haricilik tohumlarım atan budur. Bak. Elfikrüssamî fi  Tari- 
hil fıkhil İslâmî. C. 2, S. 85, 86.

(3 ) Bunların ayrı ayrı şahıslar olduğunu söyleyenler var
sa da her ikisi bir adamdır. A.H.A.

(4 ) Hulûl, Allahın bir cüz’ünün Hz. A li’ye ve evlâtlarına 
geçtiği ve onunla birleştiği akidesidir.

(5 ) Ehil muzaffer ©1 tsferainî; ettebşir fiddin.
(6 ) Eafazı fırkası her ne kadar Zeyd b. Ali, b. Hüseyin, b. 

Ali, b. Ebi Talih zamanında çıkmış ise de bunların tohumlarım 
atan Ibni Sebe’ olduğu cihetle bunlara da rafıza denilmiştir. 
Fahri Razî-İtikadatı fırakılmüslimîııe velmüşrikin.

(7 ) Ibni Hazm Elfisal O. 5, S. 186, Makrizî C. 4, S. 182, 
Fahri Râzi t ’tikadatü fırakil Müslimin velmüşrikin S. 57; Ebül 
Muzafferüd-dinin Ettebsirü Fiddin adlı eserinde ibni Teymiye- 
nin Minhac-üs-Sünnesinde, ibni Asâkirin Dınıışık tarihinde Câ- 
hizin Elbeyanü vettebyininde, ikdüferîdde uzun izahat vardır.

(8 ) Bak: Mevakvf C. 8, S. 388, İbni Hazm C. 5, S. 185,187, 
Şehristânî C. 2, 15, 16: Keşfü Esrar-il-Bâtmiyye S. 12-36, 
Et-Tebsirü Fiddin, S. 85, Hi-tat-ül-Makrizi O. 4, S. 233, Ittiaz- 
ttl-Hunef Makrizî S. 113, Avasımu İbn-ül-Arabi, C. I, S. 55, Tel- 
bisü iblis: tbnülcevzi S. 102.

(9 ) Sâbie, sabiin İbrahim aleyhisselâmm kavmi gibi yıl
dızlara bağlannp tapanlardır. Bunlar; Cezire, Şâm ve Irak ül
kelerinde bulunarak mÜslümanlıktan sonra da uzun bir müddet 
Harran’da yaşamışlardır (M ).

(10) Talibîlerden murad; Hazreti Alinin oğulları Haşan ve 
Hüseynin neslinden olan âli beyt denilen hanedanı nübüvvettir. 
Maktelleri: öldürüldükleri zaman ve mekân demektir (M ).

(11) Bâtmiyye: Her zahirin bir bâtını (İç yüzü) ve her 
münzel âyetin bir tevili bulunduğuna hükmeden sapık bir fır
kadır (M ).

(12) İbaha: Her şeyi mubah ve halâl görüp tantmak, İlhad 
da din tanımamak, semavî bir kitaba bağlanmamak 'demek
tir (M ).

ihramcizade
Metin Kutusu

ihramcizade
Metin Kutusu



96

(13) Nüshadaki (ve nezri! be var) matbaa hatasıdır; doğ
rusu (n ) yerine (b ) dir (M ).

(14) Seyyid: Hazret! peygamber aleyhissalâtü vesselam 
efendimizin Fatimei Zehra kerimelerinin neslinden olan feâte it- 
lak olunan İstılahı bir tâbirdir. Bu tâbir Irak, Iran ve Anadolu 
ıstılahıdır, Mısır, Yemen, Hicaz ve Şanı ıstılâhınca Şerif deni
lir (M ).

(15) Bu dokuz yönetme asıl kitabın baş taraflarında gelâ- 
çektir (M ).

(16) Elflmut: Ceberut vezninde İranda Kezvin ve Gilan 
arasında ünlü ve çok yüksek bir kaledir. Mel’un Haşan, Seîçukî 
padişahlarından Alp Aralanın oğlu Melikşah zamanında kaleyi 
tutmuş, bir kaç sene tasarrufu altında kalmış ve nihayet bu 
adın Ebced hesabiyle rakamı olan 477 tarihinde fethedilmiştir. 
Burhanı kaatı tercemesinde böyle yazılıyor Şehristânînin Mîlel 
ve NihaPinde ise Haşan Şabbahm kaleye çkışının H. 483 Şa
banında olduğu yazılıdır. H. 518 de ölmüştür (M ).

(17) A li oğlu Hamza, Abdan ve Havşep oğlunun hâl terce- 
melerini bulamadım. Benekli Hüseynin babası bahsi gelecek 
Zekreveyhtir. Yahya adında karmlatî bir kardaşı da Vardır. İki
si de harplerde öldürülmüşlerdir. Yahya 290 da, İHüseyin de 
bir sene sonra ölmüşlerdir. Diğer şahısların bahsi asıl risalede 
gelecektir (M ).

(18) Bunlardan başka 162 de ölen kızılbaşlarm Başbuğu 
Abdülkahhar, 298 de çıkan ve Halife Mûtadıdın askeri tarafın
dan tutularak Bağdada götürülüp bir miktar ̂ avenesiyle işken
ce ile öldürülen Karmatî Ebulfevaris oğlu Zeke'riyya oğlu Mu- 
hammede iait babta ıbahsi gelecek. Zekreveyhin 290 da Şâm 
muhasarasında öldürülen oğlu Yahya, Adududdevleye vezirlik 
eden ve 367 de ölen Cennâbeli Ebu Said Haşan oğlu Ebu Ya
kım Yusuf, 361 de ölen ikinci oğlu Ebulkasim Said, üçüncü oğ
lu Ahhıed, 360 da Şâmı alan ve 366 da Kemi ede ölen bu 'Ahmed 
oğlu Haşan Asam da Hükümet kuvvetleriyle savaşmış, çok rol 
oynamış ve olayları tarih kitaplarına jgeçmiş Kafrmatîlerin baş 
tutanlarından ve bâriz şahsiyetlerindendir.

İşte zaman zaman bu hainler müslümanlarm basma belâ 
kesilmişler; İslâm Hükümetlerinin zaif tarafım hissettikçe fır
sat bilerek ortaya çıkıp yürümekten çekinmemişlerdir (M ).

(19) Atalarımızın “ Sorma kişinin aslını, izzetinden belli
dir”  sözü bu hadîsi şeriften alınmadır (M ).

(20) Bu vazife nübüvvet hanedanına mensup olanların bu 
giinkü nüfus dairelerimizin yaptığı gibi doğum, öliilm ve faz
ladan hangi atadan türeyip (geldiklerinin kayıtlarını tutmak



tan, ayni zamanda onlara müteallik hususlarda hükümet ma
kamları yanında vesayet :ve vekâlet etmekten ibarettir (M ).

(21) Mısır’ın Vehbiyye matbaasında 1294 tarihinde basıl
mış olan nüshanın 2629 uncu sahifesi (M ).

(22) Bu tâbirin aslı arapça bir darbı (meseldir. Lâfzı, ya
zıldığı veçhile (ihtalâta el hâbilu binnâbili) şeklînde denildiği 
gibi Kamusta yazılı olduğu üzere (sâre habilühUm .aîâ n&biii- 
lıim) tarzında-;da söylenir ve iki mâna taşır: i'uzak kuran ile 
ok taşıyan karıştı mânası türkçe şivemize uzak kaçtığı için pek 
uygun olan öteki ile ter ceme ettim (M ).

(23) Bu tâbirimiz haricîlerden Hazreti A li’ye ve evlâdına, 
huğuz ve (adavet edenlere Nevasıb, Nasibe ve Nâsib ehli denil
diğine işarettir. İmamı şafiî bir şiirinde: 1. Alinin faziletinden 
bahsettiğimde cahillerin görüşünde Kat izi sanılır un. 2. Ebube- 
kiriıı fa tletin i zikrettiğimde de Nas’Miikle töhmetlenirim. 3. 
Buna göre ben topraklara gömütüneeye kadar her ikisine sev
gim yüzünden daima rafız» ve nâsıbî kalmış olayım, demekte
dir (M ).

(24) Adı Mnhammed oğlu Abdullahtır. 316 da doğmuş,
495 te Bağdatia vefat etmiştir. İlim uğrunda yiizbin madeni 
lira harcayan bir zattır. (Mısır ve Bağdad tarihlerinden (M ).

(25) Mahzar; Muteber birçok kimselerin iştirakiyle yazı
lıp imzalanan mazbata, şikâyetname, müdafaaname (M ).

(26) Râdıy’nin adı Hüseyin oğhı Muhammeddir. İmam 
Mûselkâzım nesündendir. Babasından sonra Bağdad Nakıybül- 
eşraîı olmuştu 359 da doğmuş ve 406 da vefat etmiştir.

Kardeşi Mıırtaza’nm |adı A li’dir. Bu da kardeşinden sonra 
Eşraf nakıybi olmuştur. “ Nehcülbelâğa” yı toplayan ve tertip
leyen, - İmamı Zehebî’nfn sözüne göre - belki de ilâveler düzüp 
katandır. 355 te doğmuş ve 436 da ölmüştür. İki kardeşle ba
balan rafızî ve mûtezilî olmakla beraber fazilet ve âlîcenabiık- 
îan, hilâfet ve halk nazarında büyük mevkileri de vardı (M ).

(27) Adı Haşan oğlu Abdülvahhabtır. Künyesi Müeddib 
Eba Ahmettir. 343 de doğmuş, 433 te Bağıl atta vefat etmiştir. 
Hatıybi Bağdadî, kendisinden bizzat rivayet ederek s’kâ oldu
ğunu kaydetmiştir (M).

(23) Adı Mnhammed oğhı Ahmettir. Şafiî imamlarının 
meşhurlarındandır. 344 te dokmuş ve 406 da vefat etmiş
t ir1 (M ). .

29) Ads Ali oğlu Hüseyindir. Kendisi hanefîdir. 351 de 
doğmuş ve 436 da vefat etmiştir. Evvelâ Medân şehri, ş o m  
Bağdat’ın Kerh mahallesi kadılığında bnhmmuştur. Nisbefc 
olunduğu Saymam, Basra’ya yakın Mr nahiyedir. Makıl ırmağı
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ağmadadır. Kamusta böyle kayıtlıdır (M ).
(30) Adı Mutammed oğlu Ahmettir. Hanefi fıkhında adıy

la ün almış Muhtasarın müellifidir. Muteber ve kıymeti! başka 
telifleri daha vardır. 362 de doğmuş ve 428 de vefat etnıiş- 
%  (M ).

(31) Abdurrahman: Kaim Biemrillalı dedikleridir. Birkaç 
adı vardır. Bu da o cümledendir.

Seid ise Ubeydîlerin ııisbet olundukları Mehdi Ubeyd’dir. 
Bu Ubeyd, görünüşte Bafra, lıaMkatta büsbütün dinsizdi; bu
nu gizlerdi. Ebulhasanî Kafeisî diyor M: “ übeyd ile ondan son
ra gelen oğullan; insanları sahabe! kiranı, (Radıyallahü an- 
hüm) diye duadan vaz geçirmek için onlara işkence yaptıkla
rı, (boğazlama evi)nde yalnız âlim ve âbid sınıflarından boğaz
lamak suretiyle öldürdükleri dört bindir. Bunlar sahabeye lâ- 
ııel; okumaktansta ölmeyi tercih ettiler'5. Onlara itiraz etmeden 
kemen itaat edip ıstılahları üzere şarkılaşanları (Şarkılaşma: 
O zamanda şarkta hüküm süren Rafızîlik ve sahabei kirama 
dil uzatmaktan İbarettir.) ise gayet çoktur. Uzak batı ile Mısır 
arasında öldürdükleri müslümanlara gelince, bunların sayısını 
Allahtan .başka hiçbir kimse bilemez (Z ).

(32) MaâcM: Ordu baş komutam SicilyalI Cevher, Mısır’ı 
aldıktan- ve Bakireyi tesis ettikten sonra gelip ona Ubeydî (Fa-' 
timi) Hükümetinin başkenti edinesi Muizz BiUah’tır (Z).

(88) îîisaniyye: Ateşe tapan mecûsî 'eldendir. Nur ile zul
metten ibaret iki asıl ve mebde® kaildirler. Bunları göze nur, 
.bayrı kası! ve ihtiyarla yapar; zulmet ise, tabiat hüküm ve za
ruretiyle şerri işler. Alemde hayr, menfaat, güzellik ve hoglok- 
tan her ne varsa nurdandır. Şer,..zarar, çirkinlik ve kokmiıg- 
luktB.it ne yarsa hep zulmettendir (M ).

(34) Mansur Hâkim Biemrillahtir. Jbni Kesir, tarihinde 
(Hâkim Fir’avn gibi ülâhiyet iddia etmiştir. Bahsini büyütmek 
ve adına saygı göstermek için hatip minber üz ef*inle adını 
verdiği vakıfta- bütün safların ayöğa ka'kmasım raiy.ycve emir 
eylemişti. Bu hareket, bütıia memleketlerinde, hattâ i).sl muh- 
terem hareni olan Mekke ve Medfnede de yapılırdı. Mısır aha
lisi hassaten ayağa kalktıkları vakit secdeye kapamriar, bun
ların »ücûdiine ayarak çarşılarda bulunan ayak takımları ve 
başkaları, da secde ederlerdi) demiştir. Bu emirde sultan Mii- 
eyyedin hatiplere adının hutbede okunduğunda Allah, Peygam
ber ve sahabe adlarının, padişahın adısın okunduğu yerin üs
tünde okunmadı için-hiv basamak aşağıyı-, Şunu-derini emretme
se! arasında ne kadar fark vardır.
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Süyutînin Mısır tarihi Hüsni Ilİuhâzafada yazdığı gibi 
bana Ezher Camiinde ilk yapan İbni Hiaceri Askalartidir (Z ).

(35) Bu Mahzar Bağdat halifesi Kadir biilah ve Mısır hali
fesi Hâkim biemrillah zamanlarında yazılan ilk mahzardır. Dört 
yüz kırk dört tarihinde Abbasî halifesi Kaim ve Ubeydı halifesi 
Müstansır devirlerinde de bu mahzar gibi ikinci bir mahzar 
kaleme alınmış, birçok hiikkâm, eşraf ve şahitler tarafından 
imza edilmiş olduğu bu yılın havadisi arasında Zahire’de yazı-' 
lıdır (M ).

(36) Adı Tayyip oğlu Muhammettir. Aslen Basralıdır.' 
Bağdatta İkamet ederdi. Kelâm İlmine dam müteaddit kitapla
rı vardır. Karamita, Mutezile, Cehmiyye, Kavafız ve Havaric 
mezheplerine karşı reddiyeler yadmış, Sünnet kıkcı ve Ümmet 
dili lâkabını almıştır. Onun da Keşi'ii esr.ır-il-bâtmiyye adlı bir 
telifi bulunduğuna Zâlıire de yazıyor. 403 de Bağdatta vefat 
etmiştir. Mısır ve Bağdat tarihleri doğum yılını kaydetmemiş
lerdir (M ).

(37) Adı Ahmed, künyesi Ebul abbastır. Babası Halife 
Muktedir Cafer oğlu Emir İshaktır. Kendisi 338 da doğmuş, 
381 de halife olmuş, 422 de Vefat etmiş, kırk bir yıl, üç » y  hi
lâfette kalmış, Abbasî halifeleri içinde halifeliği bu kadar sü
ren olmamıştır. Gayet dindar ve fazilet sahibi idi. Müteaddit 
telifleri vardır. Dinin esas akide ve umdelerine, sahabenin, 
Ömer ibni Abdiilâziz’in fazailine, kur’anm mahlûk olduğuna 
kail olanların tekfirine dair bîtapları vardır, gba  Hâmid îsfe- 
laini gibi büyük bir din imamı elini öptüğünü Zahire kaydedi
yor (M ).

(38) Bu sebeplere binaen Zahire’nin dört yüz ikinci yılı 
havadisi içinde yazıldığı «zere: Hâkim bu mahzarın tescil ed il-. 
(ligini işitince kıyamet başına kopmuş gibi bir duruma düş
müş, bu büyük bilginlerin' mahzardaki yazı ve imzaları kebe-, 
biyfe halikın gözünden 'bütün bütün sukut etmiş ve küçülmüş-' 
tür (M ).

(39) Mısırlı Muhammed bek hudarî; Abbasî devleti tari
hine dair Muhadaratınm 680 ine] sahifesindc Ubeydîlerln ne
sebinin sıhhatma işaret ve Abbasî halifeleri «ulara karşı kuv
vetle gelemediklerinden dolayı bu. mahzarı bir müdafaa silâhı 
yerine tutarak yazdıklarını zikrettikten sonra Seyyid Kadînin 
söylediği on bir beytlik şiirini ıı&kletmiştir, Hem mahzarı im
za etsin, hem de böyle bir şiir yazsın, bunun imkânı yoktur.

Seyyid bu şiirde:
1. Mısırda alevî halifesi varken ben düşmanların (Abbasî'

lerin) memleketlerinde zillet libasını giyiniyorum.
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2. Öyle bir alevî’dir M, nesebimden uzak kimse bana zul
mettiğinde, onun atam benim de »tamdır, onun efendisi benim 
de efendimdir.

3. Bütün insanların efendisi Mulıammed ile A li; benim da
marımı o Alevî halîfenin damarına sarıp bağlamıştır, mânası
nı bildiren üç beyt söylemiştir.

Hudarî, bn şiirin Seyyidin divanında bulanmadığının sebe
bini bildirerek, (yayıldıktan sonra halife Kadir biliah; şerifin 
babası Nâtdybul eşraf seyyid Hüseyni çağırarak muaheze et
miş, şerif Badi bu yüzden şiiri - kendisinin olarak şöhret bul
duğu ve .şiirinin seçmelerinden olduğu halde - inkâr eylemiş- ve 
divanına geçirmemiştir) diyor.

Filvaki Zahirede yazılı bulunduğuna göre Ubeydilerin 
neseblerini inkâr edenler ve hattâ diyaneten çekinerek bunla
ra Fatımî demeyenler olduğu gibi neseblerinin doğruluğuna 
kail olanlar da vardır.

Fakat bence neseblerini kendilerinden sözle ve- yazı ile so
ranlara karşı isbat ve beyanından acz göstermelerine ve bütün 
tarihî belgelere bakılırsa neseblerinin doğru olmadığı kanaati 
hasıl oluyor. Şiire gelince, kanaatimce seyyidin sözüdür, ağız 
kentlisinin ağzıdır. Seyyid; bu beytleri Ubeydilerin sırf dâvala
rının şayiasına binaen gençliğinde söylemiş, Nakıyp okluktan 
sonra dâvanın bâtıl olduğuna bittahkik kanaat getirmiş ve do- 
layısiyle Mahzarı - tescilinde - imza etmiştir.

Bununla beraber, koyu rafızi ve şiî olduğu için, zannı hilâ- 
fmca imzalaması ihtimali de vardır. (Allaha âlem).

Şiirinde, Abbasî halifelerine karşı hased saikasiyle içinde 
ne derece taassup duyduğu ve hattâ Mn beslediği açıktır. Ol
masaydı, üfûhiyet iddiasında bulunan hâkimin zalimane, scfî- 
hane ve dinsizce olan idaresini, akılâne ,adilâne ve dmdârane 
yürüyen Kadir Biliah gibi bir halifenin idaresine tercih ederek 
(düşmanların memleketlerinde zillet libasını giyiniyorum) der 
miydi? Hakikaten davulun sesi uzaktan hoş griir ve hased ba
siret nurunu söndürür (M ).

(40) AbdfâlkaMr: Tahtr oğlu Ebu Mansurdur. Bağdatta 
doğmuş 420 de fetirainde vefat etmiştir (M ),

(41) Bu hâdisenin tafsili . . .  numara*» notta bn mnkaddi- ' 
meyi yazanın ka’enivile bildirilmiştir.

(42) Bu olay, Zahirede Mnizz oğlu Aziz Nîzarim bükün»' • 
dârjığı bahsinde îbni Hallikândan naklen söyle yazılıyor; Bil--' 
erinlerin çoğu. Mısır halifelerinin ata’ar' MehtF Ubeydhı nese- 
hinin sıhhatin» M  olmazlar; hattâ Aziz, )% hükümdart^mda 
halifelerin âdeti üzere, Onma arünü minke-e çıkarken ovada va-
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* i ı  ter şukka bulmuş, almış, içinde:
1. Biz camide minber üzerinde okunan fakat tanınmayan 

ve bilinmeyen bir neseb işittik.
2. Eğer sen pâk neseb iddiasında doğru isen dördüncü ba

badan sonra nesebi tanınmış bir beşinci baba zikret. Bn beytle 
demdi istiyorlar ki, sen Muizz’in oğlusun, Moizz de, Maıısur 
İsmail’iıı, bu da Kaim Muhammed’in, bn Muhammet! de Mehdi 
Ebeyd’in. oğulları olduktan malûmdur. Fakat bu IJbeyd, Nü
büvvet hanedanından tanınmış hangi bir babanın oğludur? (M )

3. Ve eğer sen dediğini gerçekleştirmek istersen sen de 
(zamanındaki Abbasî halifesi) Talî Lîllah gibi nesebini bize 
söyle.

4. Yoksa gizli kalmış babalara nisbet dâvasını bırak, sen 
de bizimle beraber genel ve geniş olan âdem oğulları nesebine 
gir.

5. Çünkü Mâşim oğullarının nesebierine göz dikilmez, ta
ma edirJmez mânasını ifade eden beş bey t görmüş, okumuş ve 
birşey diyememiştir (M ).

(43) Fıkıh: Şer’î, dinî, amelî ve hukukî'mesele ve hüküm
leri ihtiva eden ilim, bilene fakîh denir (M ).

(44) Adı Yusuf oğlu Yakuptur. Kil is dedesidir. Aslı Bağ
datlı bir Yahııdidir. Ramleye göçmüş, burada simsarlık etmiş, 
çok ziyan görerek Mısıra kaçmış, valisi İhşîzî Kâfura tacirlik 
yapmış, Kâfur Yakub’un zekâsını ve becerikliliğini görünce 
ımislüman olsa vezirliğe yarar demiş; Ya kup buna tama ede
rek müsîünıan olmuş, Kâfur 357 de öldükten sonra efendisi 
İhşiz’in torunu Ali oğluAhmed’iu veziri olan Furat oğhı Ebul- 
fazıl Cafer Kâfur’un bütün memurları arasında Yakub’u da 
.hapsetmiş, Y'akup, Câfere birçok mallar vererek ve ona vası
talar bularak hapisten çıkarılmış, çıktıktan sonra kardeşinden 
ve başkasından ödünç mal almış ve gizlice batı memleketleri
ne kaçmış, memuriyetten memuriyete geçerek ve yükselerek 
365 te Aziz Billah Nizar’a Mısır’da vezir olmuş ve 380 de'öl
müştür. Bazılarına göre iyi, pâk mttslüman. olmuş, Kur’an ve 
Arapça gramerini okumuştur, her vakit âlim ve fazılları başı
na- toplarmış (Zahire’nin muhtelif yerlerinden -alınmıştır (M ).

(45) Burhanı Katı tercemesinde yazıldığına göre Sasan: 
Iran hükümdarlarından İsfindiyardan doğma Erdeşir Rehine
nin oğludur. Behrnen; kendi kızı Hunıa Ban-uy ile evlenerek 
veliahd edince oğlu Sasan arından,, hem anası hem de hacısı 
olan Baııuy’dan korktuğundan seyahat yo’umı tuttu, Faris ül
kesi valisi Babek onıı darnad-edindi, ,-Sasan bir müddet sonra 
birçok, kuvvetle .gelip;/saltanatı Humadan aldı. İşte Saşaniler
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bunlardan türemiştir (M ).
(46) Âdil Nuşireva,nm pederidir (M ).
(47) Mezdek: Komünizm fikrini ortaya ilk koyandır. Nü

büvvet ( peygamberlik) iddia etmiş, nur ve zulmet mebde’le- 
l'iıse, ataşperestîiğin hak olduğuna, herşeyin mübah bulundu
ğuna, bütün halk emval ve ahvalde eşit olduklarına ve hiçbir 
kimsenin bir şeyde hususî olarak tasarruf hakkı olmadığına 
kail olmuştur. Fikir ve meşrebi çoğunluğun mizacına uygun 
pekliğinden tabileri çoğalmış, Kubad bile mezhebine revaç ver
miştir. Fakat oğlu Nuşiı evan, şah olunca kendisini ve seksen 
bin kadar tabilerini kılıçtan geçirmiştir. - Burhanı Katı terce- 
mesj - İbni Kemal Paşa, Zindik risalesi (M ).

(48) Arapçada (Ze - Dal - Küf) maddesi bulunmadığından 
kaîiısı tâ’riptir, kâflisi ise farisî aslı üzere yürümektir (M ).

(49) Nusayriyye: Nunun ötresiyîe siâ 'fırhasuım haddini 
çok aşmış zındık bir şubesidir. Ebui fidanın mağribî ibni Said
den nakline göre hazreti A li’nin kölesi Nusayr’e nLsbet'enirler. 
Bazılarına göre Nusayr; Nümeyr oğullan kabile.»inden idi, A I- 
lahlığm hazreti A li’ye ve ondan sonra imam dediklerine haşa 
hulûlüne kail olurlar.

Zahire de Zehebîdeıı naklederek diyor ki; banların küfrü- 
hımttyanlarinkinden daha büyüktür. Çünkü hıristlyanlar Al- 
lahhğın yalnız İsa’nın nâsûtüne, bunlar ise Âdem, Nuh, diğer 
peygamberlere ve sair insanlara İmlâ! ettiğini zûürn ve itikat 
ederler.

Yine Zahirede Sabi oğlu Bilâl’dan naklen diyor ki; 414 te 
Mısırda yazıfenış uzun uzadıya bir mektup gönlüm. Bu mektup
ta: (Nusteyrilerden bir takımları hazreti A li’nin ve evlâdının 
hakkında haddim pek aşarak Hıristiyanların îsâ aleyhisselâm 
için iddia ettikleri lahût hulûlünü iddiaya kalhışnrştfr) denil
mekte ve daha birçok sözler yazılmaktadır. Cilt: 4; sabite: 
249 a bahdsm (M ).

(50) İMirzüler: İsmailîlerden bir fırkadır. İmamet ve hilâ
fet hakkım, Câferî Sadsk’uı en büyük oğlu İsmail’e İddia eder- 
ler. Bnhlarm tenasühüne, ölmüş cesedlerden yeni doğan ço- 
eükŞara peçmesine, Mısır hükümdan Hâkûn BiemriHah’ın A l- 
lahliğm&kaiî olurlar. Her devirde AOahbk, Ukkai (akıllılar) 
adini yerdikleri şeyh ve dedelerinde zuhur eder; derler, namaz, 
oruç, hac vesair şeriat farz ve hükümlerini kabnl etmezler! Pey
gamberlere, hıısnslie peygemberîmize kötü adlar takarlar. 
Müslümanlara şiddetle huğuz ederler. Np.spyrî!ere namusların 
dindaşlarından esirgemedikleri için fâsık derler. Kıyamet' ha- 
nfr ve nesri inkâr ederler! Akıybetlerin? ifbbred hesabına v f
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harflerin eski şekillerine bina kılarlar.
Sebebinin Miriatözzeman adlı ''tarih kitabından naklide Za

hirede yazılı olduğuna göre: İsmail oğlu Maha«ınu.'d Dürzi,
adıyla tanınmış bir İranh, Hâkim zamanında Mıcıra ge.miş, 
kendiri tenasuha kail olan Bâtıniierden imiş, Hâkimle buluşa
rak Allahlık dâvasında bulunmasına yardım etmiş. Âdem aiey- 
hissel&mm ruhu hazret* A li’ye ve Ali'nin ruha Hâkimin babası
na ve solura Makime geçtiğine dair bir kitap yazknış, halka kar
şı camide okumuş, halkın ona öldürmek istediklerini anlayınca 
kaçmış saklanmış, Hâkim onlara kitaptan haberi olmadığım 
söylemiş ve Dürziye gizlice para ve ma! gönderin'ş, Şam dağ
larına gidip bn daveti yayimasım emretmiş, buna binaen Mısır
dan çıkarak Şam'ın batısında birbııçuk konak mesafede bulu
nan Banyas kasabasına bağlı Salebe oğlu Teynıniiah deresine 
gelmiş, bara halkını dâvetine daha miistaid bulmuş, bunun 
için burada yerleşerek kalmış, yazdığı kitabı onlara okumuş, 
para ve mal vererek kendilerini Hâlâm taratma çekmiş, tena
süh ahıydesini akıllarına yerleştirmiş, içkiyi, zinayı ve akide
lerine muhalefette bûlnnanlarrg kan ve mallarını kendilerine 
helâl ve intibah kılmış, ölünceye kadar da hu telkinde ve gidiş
te durmuştur. '

■' İşte, Suriye ve.havalisinde Dörzilerin huluUduğufian asıl 
ve menşei -budur. Hıristiyan Nevfel: 192 î ds Bey rat ta b&srmış. 
(Sevsenetü Süleyman fi uanKl akaidi vel edyan) aüh kitabında 
Dtivzîlerin akide ve talimleri hakkında beş yaprak içinde belir
tilerde bulunduktan sonra bundan fazla geniş bt’gller edinmek 
isteyen Paris’te basılmış olan (Keşfü diyanetiddüruz) ve (Muh- 
tasaral beyan fi  mecrazzeıuan) adlı kitaplara baksın diyor (M ).

.(51) Arapça, tarih kitaplarında, banlara (Muharoınira) adı 
verilmektedir (M ).

(52) Adı Ynsüftür. Hicrî sekizinci asır ulemasirodandır. 
Yemene ait bir tarih yazmıştır. Mısır ve Bağdat tarihlerinde 
hal fercemeri vazıh değildir (M ).

(53) Hal tercemesi ve maceraları kitapta gelecektir (M ).
(54) Bu dokuz mertebe ası) risalenin baş taraf {arında ge

lecektir (M ).
(55) Fikrisi? ulûm adında bir bitabı vardır. Kamusüi 

adamda yazıldığına göre, ifcni Ebu Yabnb ve Bağdatlı Nedim 
denmekle maruftur. Bu kitabı 377 de yarm ftır, Mufassal hal 
t^ieraesiıü elde'.çdemedira (M ).

(56) Bu dört dinin birikirine yakın olduğuna dair olan bu 
telkhüiı, dinlerden az çok bilgisi bulunanlar yalan olduğuna 
hükmederler. Evet, asd semavî kitaplar® inanılması gerekli
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hususlarda din "esaslarında..ve. yalnız bir Allaha bağlanıp .tap
mak ta birdir. Fakat teferruatta ve .hükümlerde birŞurlerinden 
çok ayrıdır. Mecûsîlik ise, şirk üzerine kurulmuş ve ateşe tap
maya dayanmış büsbütün, temelsiz bir dindir. Şunun iğin ne 
kızları nikahlanır, ne de kestikleri. yenir (M ).

■ (57) Babasının adı İbrahim'dir (M ). .
(58) Tasavvufî ve felsefî risalelerdir. Bir kaç şahıs, tara

fından yazılmıştır, ibni Teymiyye, bunların kitaplarında müi- 
hidâne yazılar bulunduğunu bildirmektedir (M)u

(59) İmamı Gazali, bu risalede bir yolculuk yaparken Bâ- 
tmîyyedeıı bir cadaloz karşısına çıkmış, mezheplerinin doğru
luğu hakkında kendisile mücadele etmeye ve birtakım sorulara 
başlamış. İmam; bütün sorularına susturucu cevaplar vermiş, 
Ekber, Evsat, Asgar, Teadül, Telazüm ve Taanüd adlarım ver
diği ve numunesini Kur’aeda bulduğu müskit, mantıkî deliller 
gibi delillerle mezheplerinin bâtıl ve delillerinin şeytanî ve ha
ta bulunduğunu isbat etmiş olduğunu yazıyor, Bâtınî, önce 
kendi mezhebine fevkalâde sadakat gösterirken,, sonradan 
imamın hizmetinde, bulunmayı ricada bulunmuşsa da, îmanı, 
kendisiyle meşgul., olmaya vaktinin Imüsald olmamaslie itizar 
ederek kabul etmediğini bildiriyor (M ).

(60) Abdüî Cebbar: Aslı Hemedanın Esed Abâd kasaba- 
smdandır. Babasının adı Alımettir, Kendisi dinin Hsulünde 
mûteziiî, funumda Şafiî id i Bey ülkesinde Kâdilkudat . mansı
bını işgal erlerdi. 415 .te burada vefat, etmiştir. Müteaddit tas
nifleri vardır (M ).

(61) Muhibbi: Adı Muhammed’dir. Babası Mııhibbullah oğ
lu Fazlullahtır. Aslen Şamlıdır. Bu kitabı I I  inci hicri asnn ta
nınmış büyüklerinin hal tercemelerini ihtiva eder. Adları, 
1982 sahifelik dört cilt içinde heca harflerinin tertibi üzere sı
ralanmıştır. (M ).

' (62) fîul tercemesi ve bazı işleri risalenin son babında ge
lecektir (M ).

(63) Nüshadeki (Kemâ yesmenne) nin doğrusu (Y )..yeri
ne (T ) ile olmaktır (M ).

(64) Nüshadaki lietevahkane “ Ltetebev.vene” den tahrif
tir O l). . ’ ' ’

:. (65) Bu söz,, ibl-îsane bir -yanıltmadır. Zekât yıllık İse de, 
Namaz .gündeliktir. Zikrettiği âyette ve benzerlerinde . Namaz 
mutlak olarak zikredilmiş İse de, beşinci cüz’ün on dördüncü 
sahifesindeki (Namaz, yakıtlara bağlanmış Müzminlere .şüphe
siz bir ..farzdır) gibi bir eok âyetler ve muteber hadîs kitapla
rında sübnt bulmuş hadîsler .'ve .p.eygpmberrm^in '.fiilî', gün-
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delik olduğunu kesin olarak bildirmekte; zekât, malı yememek 
için tabiî yıllık; Namaz ise üzerimize sayısız nimetleri bulunan 
bâiiki saygı ile anmak ve iyiliklerine teşekkür ödevini bir de
rece yapmak için gündelik olmasının lâzım geldiğine aklıselim 
erip kabul etmektedir (M ).

(66) Cüzü: 8; Sahife: 2.
(67) Araf suresi: Sahife: 4.
(68) Bu dâva mei’unane bir şaşırtmadır. Günahların açık 

ve gizli birer safhaları bulunmakla İslâmî farz ve emirlerinin 
de böyle olması hiç te lâzımgelmez. Bunların iç yüzleri, onları 
aynen icra etmekle beraber ancak gönül paklığı, doğruluğu, 
kabı uyanıklığı ve topluluğudur (M ).

(69) Hûd: Sahife 6.
(70) Sad suresi: Sahife 2.
( 71) Sebe.
(72) Bu dâva kökünden bâtıldır. Bu âyetlerin bâtın ile hiç 

bir ilgisi yoktur. Mânalarını ve konularını kavramakla bu ha-
‘ ’ bıbfst meydana edvar (M ).

(73) Arapça aslındaki (ei ekall) kelimesi besbelli tahrif-
(I tir CM). ■

(74) Hazreti Onıman’m .yazdırıp şuraya buraya gönderdik
ı* ğ i1 raushaflafda bu iki kelimenin vav ve elifle yazılmaları ve

haili tarifli olmaları itibariyle (M ).
1 (75) Bu sözler ayni hezeyandır. Çünkü:

1 —  Bu iki kelime asıl okunan harfleri itibariyle dörder 
harftir. Harfi tarif sonradan getirilmiştir. Resmi Ostoanîde ya
zılan vavlar ise okunmaz. Eliflerinin aslını göstermek için ya
zılmıştır. Muhammed adıiun okunan harflerine gelince beştir. 
Muteber, asıl 'okunan harflerdir. Binaenaleyh ' anlatmak ■ iste
dikleri gibi harfler sayısında arada uygunluk yoktur.

2 —  'Faraza, iki tarafın harfleri sayı itibariyle biribMne
t  ■ nyştte oldtikları kabul'"edilse ' hile bu haricî' tesadüften ■ böyle
! bîr mîûıa, çıkarmak ne lügat ne de akıl ve mantık mahsulü -
; dür. Böyle bir mâııa çıkarılması kendilerince' doğru görülürse.

biz de buna mnaraza yoliyle deriz ki, Assalat vezzekât' ' ikisi 
dediğinize göre on dört harftir. Ebu Bekir, Ömer ve Osman 

; da m  dört harftir. Buna bakılınca bu emirden mnrad. neden
bnitlan' sevmek ve onlara di! uzatmamak olmasın, artık niçin 
siz İnıtiİara huğuz ve adavet ediyor ve dil uzatıyorsunuz?- •

3 —  (Namazı eda ediniz ve zekâtı veriniz) emrinden böy- 
.r  1e bîr ıiıâna çıkaılmak lisan şöyle dursun, hftnği ilim ve fen

îçâb«T-îrf  ■ ■ ■ ■ ■■■' ; ' ■
4 ' —  Yalnız Muhammed ve Ali’ye muhabbet etmek ve te-
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raflar balnnnjak Namaz ve zekâtın yerini tutuyorsa, bu gîibî 
bâtıl telkinlerini kabul edenlerden - hakkında hiç bir emir ©1- 
madıjcı halde - niçin, bira* sonra bahsi gelecek (Necva ve
kurban) resmiyle on ikişer lira ahyör ve bu 'sevgiyi yerine sa
yıp kabul etmiyorlar? (M ).

(78) Asıldaki (E l ittifak) kelimesi; sürüm mânasına (em- 
uefak)den tahriftir (M ).

(77) Habisler, mevlâna dedikleri melûnu haşa peygamber 
yerin,e koyarak müritten aldıkları bu vergiyi (Kadsemia) su re
sinin üçüncü sahifesinde peygamberle fısıldamak ve gizli ko
nuşmak hakkında şeref varid olan Necva âyetinde emrolı nan, 
altındaki âyetle sahabeden tahfif için aSv vc Iskat edilen ve 
bir defa bile olsun onlardan ahnmıyan sadakadan almışlar
dır (M ).

(78) Mevlâ’dan muradlan risalenin son babında bahsi ge
lecek olan Sulayhi’dir (M ).

(79) Bu âyet, dokuzuncu cüzün dokuzuncu sahif esindedir: 
Hazret! Peygamber sallaHâhn aleyhi ve seilem efendimizin Tev
rat ve İndi de yazılı vasıflan içinde, Musevî şeriâtindeki ağır 
teklifleri şeriatı mutahharasiie kaldıracağına dair iken Bâtı- 
uiyyebin melûn Mevlâsr.kendi hakkında imiş gibi, biçareye kar
şı okuması; âyetin zahir lâfzının Namazının kaldırılmasın» 
münasebeti zavallının .büsbütün afalın: ede?, -kemli telkinlerine 
tamamile teshir eder (M ).

(80) Mel’ûnlarm dalâlet ve habâset derecelerine bakınız: 
Bazı dinî teklifleri kaldırmak ve günahları bağışlamak Cenabı 
Hakka mahsus iken Hazreti Peygamberin nübüvvetinden evvel 
ve sonra olan kalbi dinî gailelerinin gidermek hususunda ona 
iltifat ve imtina mevkiinde (elejmneşrah) suret ceÜlesinde şe- 
reivartd olan âyeti kerimeyi iktibas ediyor; kendine Mevlâna 
dedikleri büyük mel’una, bin kesrre başa, Allah makam’iu ve- 
rerek temâ eyliyor ve aldanmış budalayı da peygamber yeri
ne gK’eiriyoriar. İşte dalâlet olursa bn itada.-' olur (M ).

(81) A ’raf suresi: Sahife 4
(82) Cüzü 7; sahife 2
(83) Dâvetçinin bo hezeyanına karşı cevâbımız:
1 —  Adlar birer şahıs göstermek veya mâna bildirniok 

üzere konmuştur. Söyledikleri gibi başka bir müsrinma anla
şılmasına İmkân yoktur. Hususile İri, cansız madde veya mâna 
adlarından herhangi bir insan adı ve şahsı anlaşılamaz. Zat 
adı başka, mâna adı da başka. Birinden diğeri b'linme-, içki 
ilkidir; kumar kumardır. Bunlardan hiçbir d*i?e bir şahıs mâ
lî»* ’! leasd ohmamaz; farsam, olunsa bile asla bilinemez, mtr~



ğerki konuşanla dinleyen arasında bu hususta evvelce konu
şu muş bir parola buluna.

Allah ile peygamber arasında öyle birşey iaızoîunsa, bm 
emre ve parolaya göre Hasreti Peygamberin Ebu Bekir ve 
Ömenden hiç birine yüz verip konuşmaması lâzımgeîirkeh; bu
larla gezip otarması, yeyip içmesi ve hastalığında Kim Bekir’i, 
yemi,® imamete geçirmesi ve ISütübü Sittede sabit olduğu üxe- 
re faziletlerini - bildiren hadîsleri buyurması, Ebu-Bekir de 
Ömeri tereddütsüz halifeliğe veliyyi ahd 'göstermesi ve em
sali işler nerede kalır?

Bundan başka yedinci ciîzün ikinci sahifesinin başında: 
putlar veya karşılarında onlara tekarrnp için üzerlerine kur
ban kesilen dikili taşlar ve kısmet arama oklarüe beraber ne** 
biy olunan hamir ve meysir adlarından nasıl ve ne münase
betle eşhas mânası çıkarılabilir? Bu en başta birinci hezeyan,

2 —  Ebu-Bekir ve Ömer hazretlerinin halifeliği Hazret! Ali 
■den s&sbettikleri dâvası ise ..çoktan müsbet delillerle reddn’ un
m u ş -ve ■ hakkında uzun ve kısa kitaplar yazılmış yalancı bir 
dâvadır.

8 —  İçkinin haram olmadığına delil olarak okuduğu-bi
rimci âyete gelince, bu âyetten içkinin helâl okluğu mânası 
asla çiifamFdiamz. ( rt-; ûyötieri b’ r'b’rini tefsir*
eder. Müteaddit âyetlerde ve sahih hadislerde içkinin kesin 
haramiliği bildirilmiş iken bu âyetteki (hoş rızıkiar) tâbirinin 
umum ve ıt-akı altına girebilir mi? Girdiği iddia olunsa, RnrV 
anm tana ait âyetleri ve dinin hükümleri arasında tenakuz 
\Îvj imgeline/, m}?

4 •— İkinci âyet ise, yedinci cüzün ikinci sahif esinin ha-' 
sroda İçkinin kayıtsız şartsız kat’î haramlığını bildiren âyetin ' 
mişBt'a üzerine haram olmadan evvel içip vefat edenlerin ha
line ft-as* sahabe tarafından yapılan teessüf ve edile ı  tahassüre, 
karşı nazı» olmuş ve tilavette tam alt tarafında okunması ve? 
yazrfatssı eımoîunnıotştar. Âyet bütün mafessîrterin ifctifaldyfe' 
ha• sebebe binaen nazil olduğu sübftt bulunca, artık bundan. 
İçkinin kesin meni’ ve vaşağından sonra içmesinde günah ol
madığı mânası çıkarılabilir mı? Hayır, çünkü haram kılınma* 

r dair evvelki hale ait olduğu anlaşıldı. Demin dediğim sr$>î, 
Işıllnşdırsa içlû hakkındaki 'âyetler ve dUû- M -  

'■ kümler arasında tenakuz lâzım gelecektir (M ).
*8.4) Bakara cüzü 2, sahife 7
(P5) Mer.Vem m resi, şaMfe 3
.'(86) Un mel’ntisure aıdınnfuif cevabı; evet: Arap etilinde* 

bu..kelime Hazret! JMery»min söylemesi .emrolunan bu. sözftnve
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görüldüğü veçhile .asmak mânasıua geldiği gibi yememek ve 
içmemek mânasına d »  gelir. Bir âyette, karine delâletiyse bir 
mânaya zikredilmesinden, başka âyette de aynı mânada ol
ması lâzımgelir mi? Hususiyle ki:

1 —  Siyamın eski milletlere farz olduğu,
2 —  Hasta ve miisafire özürleri müddetince farz olma-,

ılığı,
8 —  Yedikleri'-günler sayısınca sonradan ödemesiyle mü

kellef bulundukları,
4 —  Asıl siyamın Ramazan ayma tahsis edildiği,
5 —  Bu ayda mukim bulunmakla gündüzleri susmak emri 

»fasında hiçbir münasebet görülmediği,
6 —  Böyle bir emirde bir'mâna bulunmadığı gibi, Bakara 

suresindeki siyam emrini her yandan maksadı belirten kari
neler kuşatması ve saklanan imama delâlet edecek birtek ke
li men iıj bile bulunmaması ve surede hiç bahsi geçmemesi, bu 
âyette susmak mânasına asla olmadığını barbar bağırmıyor 
-ma?.’Bit mel’ûn dâvetçi de pek aîâ bilir ve anlar, fakat ıos'âl 
ve iğfâl. saikası onu bu melanete bile bile sevk etmiştir. Vay 
sapıtılmış müridin basına!

Meryem ■ âyetinde: (Ben bu güıı birşey yemjyeceğiuı) de- 
Bilmemesiyle Bakara âyetindeki siyamın yememek ve içmemek 
mânasına olmaması arasında, değil Imülâzemef, hiçbir müna
sebet yoktur. Siyam, iki mâna arasında müşterek.bir--lâfızdır. 
Bir yerde bir mâna ile, başka yerde de o bir mâna ile. zîkroin- 
.mır-ve her yerde beraberinde maksadı apaçık gösterecek kari
ne' ve delâletler eksik .edilmez, öyle ki, bir türlü şüpheye mey
danı verilmez. Bundan başka Meryem aieyhisselâm. İsayı do
ğurduktan sonra göreceği iftiracı herhangi bir inşama-, . (Ben 
I »  gün birşey yemiyeceğim) demesinde hiç bir mâna tasavvur 
olunamaz ki, böyle bir söz söylemekle emir olunsun. Fakat 
kendisinin göreceği ..böyle bir insana. karşı .susmasında. kuca
ğındaki yeni doğurduğu çocuğu Isa’nın dile gelerek Allahın 
'kendisine olan inamım ve emirlerini bildirmesinde ve-diaâ et
mesinde anasını zımnen müdafaa etmesi vardır. Artık Mer- 
. yemin bu âyetinde bu sözün d en ilebilmesi nasıl hatıra, gelir 
ve denilmdmesimten Bakara âyetindeki siyamın da susmak 
mânasına olması neden lâzımgelsin? Bu lüzum, ne .lıtğavf .ve 
lisanı, ne aklî, ne - de örfî ve âdî değildir. Fakat dâvetçinin 
maksadı, sapıtılmış müridi bilmediği ve âkı! erdiremediği söze 
boğup temamiyle mat etmektir (M ).

.(87) “Necva”  nın ne demek olduğu'Namaz ve-Zekât, hak- 
kMidaki telkinleri bahsinde 42 nci sahifede geçti. (M).. :
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(88) Taharet ve cenabeti fon suretle tevil, matuh habaset 
ve bile bile dalâlet eseridir. Evet, dinde kalb;, ruhi taharet 
arandığı gibi, ona hatırlatan ve ona vesile olan maddî taharet 
6e aranın Küçük taharet olan Abdeste mahsus azanın yıkan
ması ayetim baş tarafında emrolımduktan sonra, cünüpiükfen 
tam bir itina ile iyce temizlenme emrinin verilmesi, su bulun
madığı veya hastalık dolayısıle kullanılmadığı halde Teyem
mümle emir olunması; bn temizlenmenin bütün bedene şâmil 
maddî bir temizlenme olduğunu açık bildirmekte, gusül emri
nin alt ve üst tarafları, cisme alt bulunduğunu güneş gibi gös
termektedir.

CünüplUğü dediği gibi-tevili ve âyetine verdiği mâna ise, 
ayni hezeyan hele cünüplükten yıkanmamayı helâl kılmak'» 
kendini Allah yerine koyması yok mu, maîızı küfür ve tuğyan
dır. Evet Şafiî, Hanbeiî ve Davudi Zahiri, gibi İslâm raüc- 
tehidterinden meni’nin temiz olduğunu söyliyenleri ve dediği 
gibi paklığım istidlal edenleri de vardır. Fakat, gasli»! farz 
olmadığını ictihad eden hiç bir imam yoktur. Zira Kur’anm sa
rahatin» karşı ictihad salâhiyeti kimseye verilmemşitir (M ).

ı(89> Oünüblükten yıkanma; anlatmak istediği gibi meni’- 
rJn neeisliğl için değildir ki, büyük ve küçük abdestlerden de 
yıkanmak vacip olsun.. Belki cünühlükte şehvanî ve hayvani 
düygn içinde bütün bedenin Falİk ' Taâlâdan feüllî bir gaflete 
düştüğünden,'- baştan ayağa kadar yıkanmakla bir çeşit uya
nıklığa gelmek ve vücudün maddeten gaifo ettiğini telâfi et
mek gibi hikmetlere mebnidir (M ).

<90> Mâ-ide suresi, sahife 3.
(91) Âyet! kerimeye verdiği bu mâna büsbütün saçmadır.. 
1  —  Bu emrin tam üst başında abdestîe, altında da sn bu-- 

lunmadığı takdirde teyemmümle «mir olunması, fon emrin ke
limelerinin ifade ettiği mânalara göre maddeten ytkanrmya 
dair olduğunu en yüksek sesle bağırmaktadır.

% —  Bn emrî kuşatan karineler olmasa bile, fon âyetten 
hüyîe bir mâna çıkarılmasına ne Usan, ne ilim asla müsait de
ğildir. Cümlede,-, çığırından çıkarılmış iki kelime vardır; Bi
rincisi cenabeti! mânasına olan eünüb. ikinci*! iyice temlz’en- 
me mânasındaki “ Tetahhur”  den alınan emir sıygası- olan" 
îtiahhem.- Birincisinden, cahil bilhassa bâtıl ilmine karşı, 
Ikbmishk’eR de, bellemek ve öğrenmek mânalarını çıkarmak 

^.’ e.îrökâ.n edilmiş bir tahriftir (M ).
(9 " ! .Fnhiya suresi sahife. 3.
(re-?-» ’ogrr.k suresi.
(!)'!) Secde suresi, sahife )t.



(95) Kaf suresi, sahife 2,
(96) Birinci âyet Leyi suresinde, İkincisi A ’rafm dördün

cü s&hifesi taşlarutdadır.
(97) Nur suresi, sahife 4.
(98) Vakıa suresi sahife % (M ).
(99) Arapçasmda (fela yebka minhnm ehadiin illa bate

jmi*  zevcetihi) cümlesindeki. ((illa  bate) yanlıştır, doğrusu 
(illa ebatehû) dır (M ).

(100) Bundan muradı, en büyük pişuvayı delâletleri ve 
haşlan olan Mısır hükümdarı Mnstansır Maaddır,

Zahirede yazdı buiondjuğuna güre, zamanında Rafızilik 
ve sahabeye dii uzatmak, almış yürümüştü. Sünnet ve müs- 
Itümanlık, pek garip kalmıştı. Hacce gitmekle alay eder, her 
sene Mısır haclarının çıkıp biriktikleri yere çıkar, Mekke yo
lunda sebil su dağıtmak âdeti yerine tutamlarda içki taşıttı
rarak âvanelerine, yolu üzere gidenlere ve istiyeae içki içirtir, 
sonra geri gelirdi (M ).

(101) Hamim secde: Sahife 4
(102) Habis davetlinin bu.beşinci dereceyi öğrenmesin

deki melaneti büsbütün haddini aşmıştır:
. 1 —  Elif Lâm Mira secde .âyetinde gizlendiği bildirilen ni

metlerin ; ahiretln nimetleri olduğunu âyetin ait taraf? gös
terirken, dünyanın pek -geçici olan hayvani ve şehvanî, hem de 
raeşrû ve doğru olmıyan iğrenç bir' haline hamletmiş:

2 —  Kaf suresinin ikinci sahifesinde okunmakta, olan 
âyet ise, insan öldükten sonra dirilip hesaba çekileceği s i, son
ra, ya cennet veya cehenneme gireceğini inkâr edene, âhire'te 
söylenecek iken, jnel’ûn davetçi bunu başkalarmış namusunu 
açıp eteğin! kaldırmak hakkında yormuş ve bunun îç.’ıs inmiş 
glb! ınelûnane bîr tavır takınmış;

3 —  Ley? âyetini okumakla da, kendisini hâşâ, b’n kerre 
hâşâ, Allah yerine koymuş;

4 —• A ’raf ve Nâr âyetlerindeki zineti, kadınların şehvet 
yerine ibliscesine yormuştur. Halbuki, birincisinde bütan mü- 
fessirJerin Ittifakiyle ve üst tarafında ve .tam bitişiğinde bn- 
Innan her namaz kılarken zinetinizl (şer’î avret mah“ llin'zi 
örtecek elbisenizi) alınız emrinin karinesiyle -mhrad e’b’sedir, 
lavreti örtmektir.

İkincisinde ise, yine bilittifak ve tam üstündeki (ve zi
lletlerinden. dıs haddinde bulunandan başkasını göstermesin
ler. bas örtülerini .ve beliklerini yakalarına,"boyunların* ve gö
ğüslerine çeksinler,.) emrinin yardımiyle maksad küpe, b’ ’e- 
sik, halhal ve gerdanlık gibi zınet takımlarıdır.



ırı
Mel'fanın yorduğu gibi olsaydı, iki âyet arasında d e fi 

ka&bil ohnıyan bir tenakuz vucude gelmiş olurdu.
Nur âyetinde gizli zinetin kocalardan başkasına gçıima- 

ması emrolunmuşken, A ’raf âyetinde batıl fikrince, hakkında 
kim haram kıldı denebilir mi? ve bilâkis, burada, (A ’rafta) 
böyle denmiş iken orada (Nur suresinde) kocalara ve bera
berlerinde zikroluıian müstesnalara tahsis olunması emroîu- 
nur mu? Fakat, habisin karşısındaki bahıtsız muhatap âyet
lerin doğru, dürüst mânalarını anlıyabilecek bir seviyede de
ğildir ki iblisin ziııete verdiği mânaya göre tenakuzun farkı
na varabilsin.

5 —  Mel’ûn vakıa âyetin âhirete ait öldüğünü kat’iyet 
üzere bilirken bu halin dünyada olacağı f  krin* zavallıya ver-ı 
.mek için âyeti okur ki, en büyük toplantılarım iyi kabulle 
karşılamıya bir mukaddime ve hazırlık olsun.

6 —  Eşyadan beğenilen ancak gizli kalanlar olduğunu ile
ri sürmesi, bu yüzden cennete cennet denildiğinden ve (C, N, 
N ) maddesi müştekkatınm mânaları arasında müşterek olan 
gizlenmek ve saklanmak mefhumunun bulunmasından bahset-» 
meşk çalığa dönmüş calıil müridi yanıltma ve zihnini karıştır
ma ile, çok söze boğup en büyük mecmualarını haznıetmîye 
hazırlamak içindir. Halbuki, dünya itibariyle hile, hu dâvası 
da yalandır. Elbise gibi çok şeylerde ve zikrettiği mecemı.e ve 
raketin de aksi açıktır; fakat maksadı sözü çoğaltıp muha
tabı, farkına vararaıyaeağı münasebet}! münasebetsiz sözler 
söylemekle, dediğini kabule mecbur ettirmektir. Kendilerine 
lâzım olan da budnr (M ).

( 103) Bu .beddüâ; İbnf Hacerİ Heyiesnin'n (Savaâ’u Muh- 
rika) sında zikrolunan Câferî Sadk’ın ■ yemininden ■ muktebes
tir,, Abbasî halifesi Mansur, mumaileyhin aleyhinde tezvirler
de bulanana yemin içirirken BÜlahil azîm diye içmiş;''hazret! 
hnaiB kendisi ona yemin içirmesine müsaade istemiş, bunun gibi 
bir yemin içmesini teklif etmiş, müzevvir bu yeminden çekin
miş, sonra içmek zorunda kalarak içinde okluğu yerde düşüp 
ölmüştür (M ).

(104) Zuhrüf suresi sahifc 3.
(105) Asıktaki (Ehbal) kelimesi (Ehval) den tahrif- 

-tir (M).
(106) Mısır tarihi Zahire Kadı Ebu-Bekri Bıkdianiden 

naklen der ki, Kaddah Ubeydullahıa dedesidir ve mecusî’dir,
Hıristiyan Süleyman («evsen?;) sinde Mey mümin Nevbc’l! 

P'sarım oğullarından olduğunu, gözleri tedavi e?t?ğî için I '“"k-
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l:i Kaddah lâkabını aldığını ve şîâ fırkasının aşırı gidenleri»-
ij'nİBBdoğaBu. yazâıktuı sonra:
8 bevtljsliah adlı bir oğlu doğmuş, ilmi genişlemiş, bilgi

leri çoğalmış, hemen halkın bütün çeşitli sözlerine, merkep
lerine vakıf olmuş kendisine bir mezhep, ona dokuz çağrı üze
rine dizmiş, insanları alttan afta mezhebine çağırmıya baş
lamış, birçok insanlar kendisine uymuştur.

İmam İsmail oğlu Muhamntede davet ile Ehvaz da orta
ya. çıkmış ve Askeri ınükerrcm adlı yere inmiş, burada ser
vet sahibi olmuş ve üâvetçüerj şöhret bulmuştur. Bu viizden 
halkın ğayzuu çekmekle kendisini öldüreceklerini anlayınca, ’ 
korkusundan Basraya kaçmış, burada da adı yayılınca barına- 
mı yarak Şama göçüp Selemye de kalmıştır) diye kaydetmiş
tir.

Mısır tarihi Zahirede yazıldığına göre Ubeydullahm asıl 
adı Said’dir. Mağribe girince izini gizlemek için übeydnliah 
adını edinmiş, burada Caferi Sadık’ın oğlu İsmail’den doğan 
Muharamedin oğlundan türeme ikinci, Muhammed’ht oğlu ol
duğum iddia etmiş ve Mehdi lâkabım takınmıştır. Sonra hal! 
yükselerek mağribe hükümdar oldu ve Mehdiye kasabasını 
inşa etti. Zındık, habis ve Islâm düşmanı idi.

Mısır’ın Ubeydiye devleti buna mensuptur. İddia ettikleri 
nesebin subut bulmadığına .binaen tahkik ve teharrî ehli bun
lara. Fatımî!er lâkabını vermekten teverrû ederek Ebeydiler 
derler. .

Zahirenin başka bir yerinde da denilmiştir ki, Ubeydul- 
lalı Mağribe girmiş, Hasreti A li’nin neslinden olduğunu iddia 
etmiş, fa k a t ,onu neseb bilginlerinden hiçbir kimse tanımamış
tır. Kendisi bâtınî ve habis, Müslümanlık din ve milletini mah- 
vetmiye düşkün idi. Halkı iğva edebilmek için fıkıh ve din 
ilimlerinin öğretilmesini ortadan kaldırdı. Ondan türeyenler d© 
onun gibi mel’ûn çıktı, İçkiyi ve nâmusu (zina etmeyi) betti 
kıldılar. Kafizîliği yaydılar. Her tarafa davetçiler (ınisyo'fflep- 
lar) gönderdiler. Nnsayriler ve Dürafller gibi Şam ülkesi dağ 
balkının' akidelerini bozdular.

Kaddah kendisi de yalancı ve ’ kanmatt davetçiler inin kökü 
ve ilkidir (M ).

(107) Musannif b ir ’kerre Meymunu, buradaki gibi, bir 
feerre de oğlunu zikreder.

İkisinin haberlerinden zikrettiği hususlarda AMtilkshirt 
Tensims’nin (Fark) kitabında, tbnf Nedimin (Fihrist) Mafe.TTdP- 
nân (Hitat') ve başkalarının kitaplarında zikrettiklerine .tas-
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inen muhalefet vardır. Onlardan herbiri tabii işittiği haberleri 
kaydetmiştir. Mepisini ayırdetmek ise u/.uıı kaçar (Z ).

t i  yy> Hıristiyan Süleyman (Sevsene) adlı kitabında L'bey- 
liaSialim faaliyete geçmesinin hicri tarihin birinci asrının son
larına doğru vukua geldiğini yazıyorsa da yanlıştır. Çünkü 
Mısır tarihi Zahire ile Savaıkı Muhrika ve başka kitaplar 
imam Caferi Sâdıkm vefatının H. 148 de olduğunu kaydeder, 
Cbe.ydiler ise torunu _ İsmail oğlu Muhammed nisbetlenmeyi 
iddia ederler.

Bundan başka Müellif ile Zahire sahibi Ubeyduilahııı Fel
sefe yolunu tuttuğunu bildiriyorlar. Halbuki Felsefenin zuhu
ra Hicrî üçüncü asrın bidayetlerinde Halife Memulum zama
nında olduğu herkesin bildiği bir hakikattir (M ).

(109) Saff suresi.
(110) Evet, hakikaten sahabei kiramı saygıyfe anmak ve 

onlara di! uzatmamak hakkında hadis kitaplarında birçok ha
disler bulunmakta, topluluğu ve muhtelif menbalardan riva
yet piıuıduğu itibariyle mânevi tevatür derecesini bulmaktadır.

Hepsini görmüş gibi olmak için muharricierinin zikriyle 
beraber toplu olarak görmek istiyenier H. 1813 te M-sır’m 
Meymeniye matbaasında basılmış olan imam Ahmet müsne- 
clinden dördüncü cildinin hamişindeki (Imüntehabü kenzil um
ma!) den 337 inci sahiîesinde başlıyan üçüncü babı ve (Sava* 
ıkı «iuhriKa) hin birinci yaprağım okusunlar. Ben, bu hususta 
kiitübü sitteden imam Tirmizî’nin süneninde sabit olan ve za
manımız itibariyle hepimize gerekli bulunan (Ashabıma sövüp 
şayanlan gördüğünüzde onlara Allahın laneti en fenanız üze
rine olsun deyiniz) emrini bildiren hu hadisin nakliyle iktifa 
ediyorum (M ).

(111) Kadı BakıIIanî gibi bazdan ona Mecusî demişlerse 
de Yahudi ailelerinden tanınmış olan Şalâlâ oğuUanndan ol
duğu. Yahudi muhit ve mıntıkası sayılan (Selemye) ahalisin
den bulunduğu ve Mecustlerden ziyade Yahııdilerin müslüman- 
lara ve müslümanlığa adavetlerinin ötedenberi devam edtgek 
dîği; Mel’unun Yahudiliği, rivayetin,I daha kuvvetli göstermek
tedir*

Bununla beraber aslında îranlı bir Mecusî olup Müslüman-' 
lığa bir oyun yapmak üzere gelip mel’ânet çevirmeye müsait 
bulduğu (Selemye) de yerleştiği ihtimali de vardır. Küfede «o- 
hür, edip, buralara geldiği,'*bu İhtimali bîr derece teyld ederf 
vallâhu âlem (M ).

* (J1? ) îSelâlâ: Apulda noktasız ik? âyinle. Zahire die noktala 
gayîn’lerîe, Makrîzîde noktasız ayn*ler!e ve aralarında bir lâm’le
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görülmüştür (M ),
(113) ' Selemye: Suriy-eden Hama merkezinin mülhakatın

dan çöl tarafında bir kasabadır. Tenezziih yerleri bol, çok anin, 
ağaçlı ve bahçeli bir yerdir, Hama’dan deve ayağiyle İki gün
lük mesafededir. Şamlılar braıa Şelmiye derler. Zahire’nin mü
teaddit notlarından toplanmıştır (M ).

(114) Zahire babasının Selemye’de demirci olduğunu Bas- 
.ra’Iı Kadı Abdülcebbar’den nakleder (M ).

(115) İsmail: Caferi Sadık’m büyük oğludur. Suriye'de ve 
Hindistan’ın bazı yerlerinde bulunan İsımaiHyye taifesi buna 
mensuptur. Bâtmiyyeden bir fırkadır. Onun ve oğlu Muham
medi'in imametine kaildirler (M ).

(116) Muhazzeb oğlunun zikrettiğine göre H. 286 da or
taya çıkmıştır (Z ).

(117) Karmatın asıl adı Aş’âs oğlu Hamdan’dır. Kendisi 
ve ayakları kısa olması hasebiyle adımlarım sık attığından ■ ona 
Karmat lâkabı verilmiştir. İlk defa Küfe köylerinde rençberük 
ederdi. Ubeydullah ile davetleri Me’munun halifeliği zamanın
da baş göstermiş ve Mutasim’m halifeliğinde yayılmış, mezheb- 
leri ve işleri H. 278 de meydan almış yürümüştür. Karmatîler 
buna nisbet olunur. İslama olan zararlar t ¥ahudî, Hıristiyan ve 
Mecusîlerden daha şiddetlidir. (Zahire’nin mühtelif hamişlerin
den toplama) (M ).

(119) Cennabe: Acem sahilinde Har kalesi karşısında bir 
kasabadır. Karmatîler buradan türemişlerdir (Kamus).

(118) Mesver: Yemende iki müstahkem yerdir. Biri Mün- 
tâb oğullarının, öteki Ebalfütüh.oğuUamnın'dtr (Kamus),- ,

(120) Zahire’ntn bir yerinde -yazıldığına göre: Mehdi
■übeydullah 261 de Selemye’de veya Bağdatta doğmuş, tüccar 
kıyafetinde Mısıra girmiş, sonra batı ülkesine geçmiş, H. • 296 
mcı yılı zilhiccesinin birinei pazar günü Sicilmase kasabasında 
meydana çıkmış, Cevvaraiye’de Emirülmüminin ünvanile se'âm- 
lannuş, sonra Rayravandan Kakkade’ye gitmiş, bir müddet bu
rada kalmıştır, Gelecek sahifede göris’eçeği gibi bunun neslin
den onbir kişi Mısır, Şam, Yemen ve Hicaz topraklarına hâ
kim oümıstur. tiki SKuizz lidinilllab Maadd’dır (M ).

(121) Asılda- (Ettahir) yazılması tahriftir (M ).,
(122) ' Zahire’nin bazı yerlerinde bu -.tetimmenin yerinde 

(B iilah), başka bir’yerinde de.(LtdinllFab) yazılmıştır (M ).
■ (128) Mntarizalarm içindeki ilâveler Zahire’den' alınmış

tır (M ). ■
(124) Mitstansır 487 de-vefat etmiştir. Buna-nazaran - mü

ellif hicri beşinci asrın ortası ricalindendir (Z ).
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(125) Bunlardan ilk üçü: Mehdi, Kaim ve Mansuıy Mağ- 
Tibte, diğer beşi Mısırda halifelik etmişlerdir. Muizz 358 de 
Kablre’yi tesis ettirerek 362 Ramazanında gelip başkent edin
diği için ona nisbetle (Muizziyye) denilmiştir.

Mnstaıısır’den sonra Ubeydîlerden altı tanesi daha Mısırda 
.halifelik etmiştir. Bunlar, Müstansır oğlu Müstâlî billah Ah- 
med, bunun oğlu Âmir biahkâimilîah Maıısur, bu nesilsiz öldü
ğü için amcazadesi Emir Muhammed oğlu. Hafız lidiynillah Ab- 
dülmecid, oğlu Zâfır billah İsmail, oğlu Faiz binasrillah İsa, 
Emir Yusuf oğlu ve halife hafız torunu Âdid billah Abdullah- 
far. Hilâfette en çok kalanları Müstansır’dır, altmış yıl halife
lik etmiştir.

Adid zamanında sultan Salâhaddinı Eyyubî 567 de halife
liklerine son vererek hilâfet Abbasîlere geçmiş, hutbe Abbasî
halifesi Müstazî biemrillah adına okunmuştur .Âdid o günlerde 
fena bir karın ağrısına ve mide bozgunluğuna tutukluğu için 
bu işten haberi olmadan iiç gün sonra Aşûra gününde ölmüş
tür. Hepsinin sayıları Emevîler gibi on dörttür. Mağrib ve Mı
sırda halifeliklerinin müddeti 268 yıldır, müddetleri 299 yık 
Zilhiccesinden 567 senesine kadar sürmüştür (M ).

(126) İbrahim suresi; sahife: 5.
(127) Ubeydin doğrudan doğruya Meymunun oğlu okluğu

nu zikredeni görmedim. Meşhüre göre kendisi Hüseyin oğlu 
Şaid’dir. Dedesi Ahmed, bunun babası Muhammed, bunun da 
babası Abdullah ve dedesi Meymun’dür. Şu halde Meymun, 
Ubeydin beşinci batından babasıdır.

Said kendisini kimseye tamtmayarak evvelâ Mısır’a, son
la  gün batı ülkesine gitmiş, burada Hazreti A li ve Fâtime’nin 
sülâlesinden olduğunu iddia etmiş, halbuki bu iddiasından ev
vel hazreti A li’nin kardaşı Âkil’in neslinden olduğunu söyle
mişti. Tarihlerde meşhur olan olayları tamamiyle meydana ge
linceye kadar burada Ubeydullah adını edindi ve Mehdi lâkabı
nı takındı kaldı.

Müverrihlerin yanında malûm olaylardan biri, de şudur ki, 
Ubeydî Muizz ordularının baş kumandanı Cevher, Mısır’ı alıp 
Kahire’y i tesis, ettikten sonra batıdan gelip halk onu karşıla
dıklarında seyyidlerden bir cemaat kendisiyle mülâkat ederek, 
birisi; mevlâna, kimlere intisab eder diye sorlmuş. Mııizz, yatın 
bir meclis akdedüp sîzleri toplayacağız ve nesebimizi sırası cüz? 
Ye size beyan edeceğiz, ceyabmı vermiş, köşkünde yerleştikten 
Sonra insanları genel bir mecliste toplamış ye oturmuş, büyük?:1 
Terinizden gelmeyen hiçbir kimse kaldı mı? diye sormuş, hazır 
»©lanlar; muteber bir kimse kalmadı defmişler, o vakit Muizz ki-
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hanın yarasım kınından sıyırarak, bu benim nesebimdir ve on
lara birçok altun saçarak bu da benim hasebimdir, demiş. Bu
nun iiıserine hepsi kabul ve itaat ettik, söziyîe karşılamışlar. 
402 hieti yılmda Bağdatta ulemanın yazdıktan Mahzarda: 
Ubeydîleriıı hazreti A li’nin neshnde nesebieri bulunmadığı, fu
zuli girmiş davacılar oldukları yazılıdır.

Mahzarı imza edenler içinde Seyyid Badı ve Murtaza bira
derler, Kadî Efkâni Ebu Muhammed, Isferayinli Ebu ifamid, 
Kudurî E bul Hüseyin ve büyük âlimlerden daha başkaları var
dır. Bn Mahzar ve imzalı takrire inkıyad ve testim olmak, ge
reken şer’î bir hükümdür. Bunların siyretierini okuyanlar, 
bunlardan birine bütün dünya verilse onların kanaatimce tok 
ve doğruluğa aykın bir hüküm vermeyen zatlar olduklarım bi
lirler,

Ubeydîlerin neseblerinin doğru olduğunu andıran Seyyid 
Radîye mensup şiirin kendisinden sübut bulması aslâ tasavvur 
olunmaz. Zamanında Mahzarın yazıldığı Abbasî halifesi Kadir 
Billah, o zatları itikadlarının ve bildiklerinin hilâfına zorlama
ya kadir değildi, tbni Haldun’un sözü; hususî bir sevgi ve arzu
dan ileri gelmedir. Sehavinin (El-i’lanü Brttevhık) adlı eserinde 
etraflıca bildirildiğ üzere Makriyzînin de neseblerinin sıhhatini 
tevehhümü bundandır (Z ).

(128) öyle ya, onların vefatlarından sonra gizli tutulma
larında ne gibi bir mâna görülebilir; İsmail oğlu Muhammed- 
den Mehdi Ubeydin babası Meymune vanncıya kadar olan ba
balar bu; müddetlere veya başkalarına malûm iseler, hüküm ye 
saltanatları zamanlarında neden ifşa etmediler, müverrihler ve 
neseb bilginleri, niçin mektum tuttular? (M).

(129) Okuyucu burada gördüğü bazı haberler gibi, elde 
bulunan meşhur tarih kitaplarında göremez, lâkin gizli ihtilâl
ci cemiyetler ricalma ait haberlerin biribirini tutmaması tabiî 
garip görülmez, Merak edtip araştıran o gibi rivayetlere vu
kuf elde ettikten sonra onları ayırdedebilir (Z ).

(130) Kûtame: Akdeniz sahilinde Sebte kasabasından de
ve ayağıyla dört konak mesafede, Miknase şehrinin batı ku
zeyinde ve Endtilttsten Cezirei Hadra (yeşil ada) karşısında bir 
şehirdir; o bucağın merkezini teşkil eder, Kûtame köşkü ye 
Abdülkerim köşkü de denilir (Zahire hamişlerinden) (M ). '

(131) Bu zlkrolunanlardan Şiî Ebu Abdullah’ın bahsi gel- 
miyeceğine bakılırsa, ya unutulmuş veya elde edilen nüshadan 
düşmüş, veyahut yazıhsı bulunmamıştır,. Buna binaen ben, Zahi- 
re’njn ̂ muhtelif yıllara ait havadisinden ve not'armdan bu'ma
lûmatı fköbas ediyorum:
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Asıl adı Alımed oğlu Hüseyin’dir. 288 de San’âdan çıkıp 
State ülkesine geçmiş, Kütânıeye inmiş, halkı Mehdi’ye itaate 
davet etmiş, kuvvet elde ederek Sicilmase’yi almış; 296 inci se
nesi ramazanında Afrika Emiri Eğleb oğullarından İbrahim 
oğla Ziyadetullah kendisinden kaçmış; bu yılın Zilhiccesi yedi
sinde Mehdi Ubeydullah’ı ve oğlunu Midrar oğlu Elyesaîn ha
bis evinden çıkarmış, imamet işini açığa vermiş, kendi taraf
tarlarına esasen buna dâvet ettiğini söylemiş, Emiyrul Mü’mi- 
nlyn unvanı resmisiyle selâmlıyarak onu karşılamış, ona 
bi’ate çağırmış, sonra hasedlenerek 298 de kardaşı Ebul Ab- 
bas Muhammedle beraber Mehdiye karşı gelerek ayni yılın ikin
ci Cümadesinde aralarında büyük bir savaş vukua gelmiş ve 
nihayet Mehdi’nin teşvikiyle her illi dâvetçi askerleri içinde öl- 
d ürülmüşlerdi r (M ).

(132) Adı Bahram oğlu Hasan’dır. Aslı Basra’da bir öl- 
çekçi İdi. Katiyi' kasabasına gelerek burada unculuk etti. Ken
dini doğruluk ve vefakârlıkla halka tanıttı ve sevdirdi. Sonra 
davetini yaymaya başladı. Cahil halk ve bedeviler de dâvetinı 
kabul etti. Birçok kimseleri yoldan çıkarttı. Mezheb ve meşre
bini benimseyenler çoğalınca 286 inci yılı başında ortaya atıldı. 
Yılın ortasında şevket ve kuvveti arttı. Ona çöl arapları katıl
dı, kendisine tabi olmayan o havali köylülerini öldürttü, Ab
basî halifesi Mutadıd billah ona karşı Basraya bir hisar ve sur 
İnşa etti. 288 de Meî’unun işi büyüdü, Basraya ve o havaliye 
hücum ye  yağma garet edip getirdi.

301 de saklabı (bulgar) bir hizmetçisiyle hamama girer
ken meşrû olmiyan bir teklifi üzerine hizmetçi kendisini ha
mamda boğdu ve murdar ruhunu cehenneme kavuşturdu. En 
.büyük oğlu Saiö’i, veliahd edlnimişti. Said işi başaramayınca, 
küçük kardeşi Ebu Tabir Süleyman onu yenerek iş başına geç
miş, Karmatîler gitgide kuvvet bularak ye taraftarları çoğala
rak halk ve lıattâ Abbasi hükümeti onlardan korku içinde kal
mıştı ve nihayet Ebu Tabir 332 inci yılı ve bazılarına göre Ha- 
eeriesvedi alıp götürdüğü, 317 inci yılı Kamazaııntda çiçeğe tu
tularak gözü göre göre etlerine kurtlar düşerek oynak yerleri 
dökülüp kendinde ibretler gördükten sonra gebermiştir. Hüc- 
cacı öldürten ve Haceri Esvedi söktürüp götüren budur. 
Zahire 286'inci yılı havadisi içinde bu işi yapan Mel’unun ba
bası Ebu Said olduğunu kaydediyorsa da, 317 inci yıh havadi
sinde bu rivayetin yanlış bulunduğunu ve bu 'şi yapanın, oğlu 
Kim Tabir olduğunu zikrediyor.

Başka müverrihler de buna kaildir. Demek ki, merhum 
müellife yanlış rivayet aksetmiştir.
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Mel’un Ebu Tahir, yaptığı zulümler bir tarafa, dışardan 
müsltÜman göründüğü ve Mehdi Ubeydullah’m dâvetçisi oldu
ğunu iddia ettiği halde, dinsiz ve zındık idi. Ne Namaz kılar», 
ne de oruç tutardı (M ),

(133) Bu kadıyyei şartiyye bozuk ve yalandır. Çünkü, Mu
kaddem île Tali arasında, ne aklî ne adî, ve ne şer’i bîr miiiâ- 
zemet yoktur. Yâni şart cümlesinin tahakkukundan, cevap, 
cümlesinin de tahakkuku lâzım gelmez ki, İkincisinin nefyinden 
birincisinin de nefy gereksin; belki birincisinin sıdkiyle bera
ber İkincisi bulunmayabilir,

Bunun delili; Kâbei muazzama; Bakara suresinin 19 uncu 
sahifesi başında ve Hac suresinin 4 üncü sahifeşinin ortasın
daki âyetimde Allahın emriyle İbrahim ve İsmail aleyhissei&me 
tarafından tesis olunarak Beytullah olduğunun bildirildiği, ta
rihî kesin an’ane ile de subut bulduğu herkesin bi’diği bir ha- 
hakikattir.

Buna rağmen bilmediğimiz ve akıl erdiremediğimiz hik
metler altında, bu kudsî bina böyle bir mel’un tarafından bu 
hakarete maruz kalmasını,' akıl âdet ve şer’î şerif lâyık görme
se de mümkün ve vaki kabul eder. Nitekim Beytullah dediği
miz herhangi bir cami ve mescidin tahribini, sergi ve kıymetli 
eşyasının çalınmasını da mümkün görür ve vaki kabul eder. 
MePunun bu hareketi; Zalim Haccaem, Sitbeyr oğlu Abdııîla- 
hın, hu Beyte sığındığı için, Maneanika tutturup tahrip ve ih- 
rak ettirdiği tarihî hâdisesinden ve en muteber hadis kitapla
rından Buharî ve Müslimin müteaddit rivayetlerinde sabit ol- 
dnğn veehtizere Ahir zamanda ince indkli, açsak, ayrık bacak
lı veya ökçeîi, büyük karınlı, yatık burun’u mavi f özlü, küçük 
başlı, ufak kulaklı, dazlak ve siyah bir hafceşî'nin bu muazzam 
Beytin üzerine çıkarak taş taş söktürüp yıktıracağı olayından 
da daha hayret verici değildir.

Mülk Allahındır, istediği gibi tasarruf eder ve ettirir. İs
tediğinde bu kudsî binayı Ebrehe’nin muazzam fiili ordasuna 
karşı korur, taarruz edeni ansızın bir belâya çarpar ve beytini 
ona çiğnettirmez, istediğinde de ona böyle bir hakaret yapan
lara muvakkat bir zaman için mühlet verir. Ve İsrâ snrei ce~ 
üleşinin birinci sahifesindeki - Ey İsrail oğulları; ikinci defa 
fesad çıkarmanızın vâdesi geldiğinde şiddet ve şevket sahibi 
olan kullarımızı üzerinize göndeririz ki, sîzleri kahırlandırsın" 
lar, 'ilk defa Mescidi Ahşaya girip yaktırdıkları gib\ ikinci de
fa  da böyle girsinler ve e!e geçirdiklerini ezip kırsınlar - âyeti
nin açıkladığı vechüzere btitiin semavî dînler görüsünde kutsal 
bulunan Kııdüsteki Mescidi Aksa’yı Bnhtenassar, Senhariyb ve



Tiytuş gibi Babil ve Roma hükümdarlarının cebbarlarına yıktı
rır, .yaktırır. Çnııkii dünya tam mânaşiyle mdicazat ve mükâfat 
yeri,değildir. Adaletin tamamiyle tecelli mahallî âhirettir.

.Eğer cenabı Allah, Milimleri ve günah işleyenleri hemen 
zuiümierivle ve günahlariyte anında yakalayacak olursa, dün
yada hiçbir ferdin yaşamaması veyahut hepsinin korku belâ- 
siyle itaatli, adaletli olması ve bu suretle İlâhî imtihanın kalk
ınası lâzım gelirdi. Halbuki, imtihan için biraz meydan veril
mek gerekir. Buna binaen, bu gibi olaylar; dinî hükümlerin ha
kikî kıymetine asla eksiklik getirmez.

HÜLÂSA: Bu Beyti muazzam şüphesiz çok saygı değer, 
en mukaddes Üâhî bir bina olduğu halde, böyle bîr Mel’nıın da 
ona musallat eder, miisHiınanları ve İslâm hükümet ricalini 
bu veçhile bir çeşit imtihana çeker (M ).

(134) Asıl arapçasındaki (Miicellile) kelimesi cimle yazıl
mışsa da münasip bir mâna ifade etmediğinden, noktasız (H ) 
ile' olduğuna hükmederek bu şekilde tercümesini uygun bul
dum (M ).

(135) Bu beyt, bundan sonra gelecek dördüncü babdan 
buraya nakledilmiş, beytlerin bir daha orada zikrinden vazge
çilmiştir. Bu dört beytin arapçalan Taviyl bahrinden ve üs
tünlü (B ) kafiyesindendir (M ).

(136) Asıldaki (bilkaderi), bilge;!ri’den tahriftir (M ).
(137) Zahirede 161 inci yılı havadisinde: Bu yılda Hora

sandan Merv mülhakatında çıktığı, adı Âta veya Hekim oldu
ğu, peygamberlik iddiasında bulunduğu, ruhların tenasühünü 
(cesetten cesede geçtiğini) züûnı ettiği, birçok halkı iğva eyle
diği, bunun üzerine Horasan Emiri Müslim oğlu Muâz, Yahya 
oğlu Emir Cibril, Abbasî halifesi Melsdi’niiı kölesi Leys ve Ha
resi Said kendisiyle savaşmaya gönderildikleri ve bunu haber 
alan Makannâ yiyecek yığıp Kes (mülhakatından bir kaleye 
sığındığı; 163 üncü yılı havadisinde de Emir Said haresinin 
kendisini kalesinde muhasara ettiğinde tutulup gebertileceği- 
ni anlayınca zehir içtiği ve barılarına da içirdiği ve geberdik
leri yazılıdır (M ),

(138) (Misbahui Asr) adlı edebî bir risalede okuduğuma 
göre Mukannâ sihirbazlığının kuvvetiyle bir (ay) yapıp hakikî 
ayın görımemediği gecelerde bir ay müddeti aydınlık verirdi di
ye yazılıyor ve Mı aydan bahseden iki beyt naklediliyor (M ). 
Yalanmam mumu, yatsıya kadar yanar.,

(139) 471 de vefat eden İsferayinli EMılmuzaffarın (Teb- 
fürUsîde vazılı bulunduğuna göre Mukannâ, hendese, sihir ve. 
tılsun fenlerine çalışmış, kalede bir tandır yaptırmış, içüıe ka-
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aan kurdurmuş, kazanda şalter ve katran eritmiş, İn  muhasa
rasında daralıp kurtulamayacağını anlayınca kendisini içine at
mış, kendisinden hiçbir eser göriinemiyecek derecede tamamiy- 
le erimiştir. Kalan tabileri kendisinden hiçbir şey göremeyince 
göğe çıkarıldığına kail olmuştur. O havalideki köylülerin ço
ğu ona tabidirler. Ablak dağında da tabileri vardır.

Mukannaiyye fırkası buna mensuptur. Bunlara ne na
maz, ne de oruç olmadığı gibi, İaşe ve domuz etlerini yemeyi 
ve zinayı, hattâ birbirlerinin namusuna geçmeyi haiâi görür
ler ve bu hallerini Ablak müslümanlarmdan gizlerler. MHel ve 
Nihel kitapları bunların itikadından ayrıca bahsetmektedir.

Yine Tabsirde yazılıyor ki, Mel’un; kendisine tabi olanla
ra; Cenabı Allahın, Peygamberlere, Hazreti A li’ye, sonra evlâ
dına ve dinen büyük zatlara - hâşâ - hulûl ettiğini ve kullarının 
kendisini asıl suretinde görmeye dayanamadıkları ve görecek 
olsalar yanacakları için müşarünileyhlerin suretlerinde görün
düğünü ve kendisinin Allah olduğunu söylermiş; buna binaen 
tabileri kendisini asıl suretinde görmek istediklerini söylemiş
ler ve bu hususta ona ısrar etmişler, buna karşı onlara: Bunu 
İsrail oğulları istemişlerdise de yanmışlardı, demiş ve Bakara 
suresinin 7 inci sahifesindeki (ve haniya siz; ey Mûsa! Biz A l
lahı açıktan açığa gömmedikçe sana inanıp itaat etmeyiz dedi
niz) âyetini okumuş, cemaatinden bir takımları: [>iz seni görüp 
yanmaya razıyız cevabını vermişler. Bunun üzerine kendisini 
onlara göstermek için bir gün vâdetmiş; kaba kuşluk vaktmda 
güneş karşısında kendisine bir mimber kurulmasını emreyle- 
miş; aksedecek güneşin şuâı, onların girecekleri yerin kapısı 
karşısındaki zaviye! kaimeye tam düşeceği bir noktaya mimbe- 
rin üst tarafında çin demirinden mukaar bir ayna asmış, aldı
ğı bıı tertibatı müteakip, gün yükseldikten sonra girmelerine 
müsaadede bulunmuş ve perdenin kaldırtmasına emir vermiş; 
mahalle girip şuââ üzerlerine düşer, düşmez onlardan bir kıs
mı yanmış, kalanları da kaçmışlar. Bu hali görünce, sözlerine 
aldanıp ondan sonra görmek istememişler ve onlara emrettiği 
bütün işlerde kendisine itaat ve tebeıyyet etmişlerdir (M ).

(140) Mel’un Zekreveyh 293 de kuvvetleriyle Şam’a gire
rek erkek ve kadın, ahalisini öldürtmüş, mallarını yağma et
tirmiş ve çöl tarafına geçmiştir. Bir sene sonra da hüccacı 
müslimini kasdederek (K atıy f) ten çıkmış, onlara Kufe’den 
Mekkeye giden yokla-yetişmiş, onlarla savaşarak iki milyon.li
ra kıymetindeki mallarını ve paralarım almış, onlardan yirmi 
bin kadarını, öldürtmüş, halife Mübtefi işiderek yetecek kadar 
kuvvet göndermiş ve nihayet geceye kadar devam eden savaş



an» C'naamda, askerinin çoğa öldürüldükten sonra kaçarken 
hafif«sain kumandanlarından Vasıl' veya bir asker tarafından 
vurularak yaralanmış, aldığı mallar ve kaçırdığı kadınlar geri 
«.İmmiş, bütün teallûkatı, hattâ karısı ve oğulları esir edilmiş, 
kendiri aldığı yaradan beş gün sonra gebermiş, karnı yarılarak 
Bağdada götürülmüş, bütün esirler öldürülmüş ve yakılmıştır. 
Kaçabilenleri de, çölde susuzluktan gebermelerdir. (Zahire’nin 
muhtelif yerlerinden alınmıştır M ).

<14=1) Müktefi: Halife Mûtadıd billah Ahmed oğlu Ali’dir. 
Halifeler içinde hazreti A li ile bundan başka A li adlı kimse 
yoktur. 264 de doğmuş, 289 uncu yılı rebiyülahır veya birinci 
Cüimade ayında kendisine halifelikle biy’at edilme, 295 inci 
senesi Zilkadesinde vefat etmiştir. Halifeliği altı buçuk yıi ka
dar sürmüş demektir. Karmatîlerle savaşma hususunda pek 
ü t »  ve uyanıktı. Bu uğurda masraftan hiç çekinmezdi. Bunda 
acele etmek her şey den ileridir derdi. Onlardan bu bahta zikr- 
olunan Zekreveyhi ve Benekli (Zuşşame) lâkabiyle taıunmış 
olan oğlu Hüseyni savaşlarda gebertmiştir. Babası beytül- 
malda onbeş milyon madenî lira bırakmış iken kendisi birkaç 
müritni bırakmıştır (Zahirenin mütaaddit bahislerinden toplan-
H M S filıF ).

Hatip; Bağdat tarihinde Müktefi’nin söylediği güzel söz
lerden olmak üzere - Aklı başında olan bir kimsenin iyice bi
lemediği birşeyi iddia etmesi gereMmez ve onu öğreninceye ka
dar araması gerekir - dediğini nakleder (M ).

(142) îmamiyye: Cenabı peygamberden sonra hazreti Ali
min İmamet ve hilâfetine açık nasia ve zatına işaret edilerek 
gösterilmekle veya tayin eden vasfı bildiri’ımekle kail olan
lardır.

İemalen hepsi, ehliyete karşı sevgi, saygı ve bağlılık yolu
nu tutuyorlarsa da, on beş fırkaya ayrılmışlardır:

İsna aşeriye, İsmailiyyej vakıf e, Eftahiyye (Ammariyye-), 
Bakıriyye, zurariyye, Şumaytıyye, Şeytaniyye, Kâmiliyye, Mu- 
barekiyye, Muhammediye, Museviyye (Memtura) (Mufaddaüy- 
ye, Navusiyye, iki hişamiyye, yunüsiyye.

Hepsi de imameti, hazreti A li’nin oğulları Haşan ve Hüse
yin ve bunun oğlu ve baba sırasiyie torunları: Zeynüiâbidin,
Muhamjmed Bakır ve Caferi Sadık’a kadar yürütmekte müt
tefiktir. Ondan sonra uzun uzadıya ihtilâfe düşmüşlerdir. 
İsna aseriyye şubesi bunlardan sonra yine baba tertibi üzere 
Masal-kâzım, Ali Kıza, Muhammet! Tâki, A li Nakıy, Haşan As
kerî ve Muhammed’in imametlerine kail olurlar ve bu son îma- 
mjmi Bağdat civarında Samerra kasabasında bir bodrumda giz-
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Sendiğini ve bir gün gelip kendisine çıkmaya müsaade editeee- 
ğmi iddia ederler ve buna imuntazar Mev’ûd Mehdi, Hiiccet 
İmam derler ve her gün sabah, akşam bodrumun yanma gide
rek ona cık cık diye seslenip dururlar. Bütün fırkaları saha
benin büyüklerine dil uzadırlar ve onları llâzreti A li hakkında 
zülüm ve teaddiye nisbet ederler. Rafızi ve Şiî adlarım alırlar. 
En mütedilleri onu hepsinden üstün tutanlardır. Eri müfritleri 
de Şeyhayni, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer’i  tekfir edenlerdir.

Fırkalarının her biri, diğerinin hatasını söyler; hakikati» 
ise, hiç birinin sabit ve makul sözleri yoktur.

Taksirde yazılı bulunduğuna göre Rafızîler; mutezile 
imamlarından Câhiz’in her fırkanın sözleri hakkında tasnifte 
bulunduğunu görünce, yanına giderek mezhebimize dair de bir 
kitap tasnif et demişler. Cahiz, onlara, ben sizin söz götürecek 
bîr şüphenizi bulalmıyorum ki onu takrir ve tasvir edebileyim 
cevabım vermiş, onlar; öyle ise bize tutunacağımız bir söz 
söyle demişler.

Cahiz: Züûmettiklerinizden (eğri veya doğru olduğuna 
bakmiyarak) bir şey söylemek isterseniz, onu İmam Caferi 
Sâdık’ın Sözü olduğunu ileriye sürmekten başka size bir tuta
mak bulamıyorum demiş. Bundu üzerine onlar her ne Wd’ât çı
karmak ve yalan uydurmak isterlerse onu müşarünileyh ima
me iftira ederek sözü veya fiili olduğunu zikrederler.

Bu gibi büyük zatlara iftiraları yüzünden Sahihi 'MüsUnule 
sabit, olduğu üzere, Ekâbirden biri (Allah Rafızt’ere lanet et
sin ne değerli ve büyük bir ilim bozdular, ehli beytten nakil
lerinde itimad veri bırakmadılar) demiştir (M ).

(143) Asıldaki (veşreebbe)nin doğrusu (ve üşribe) olsa 
gerektir (M ).

(144) îmam ve hikmetin Buharî ve Müslim hadislerinde Ye
mene nisbetinin en kuvvetli vechi; başlangıçları Mekkeden ol
maktır. Çünkü Mekke Tihâmedendir, Tihame ise Yetinendedir 
yahut Yemenlilerin hadisi şerifte daha yufka yürekli ve yu
muşak kalpli olmakla vasıflandırdıkları üzere İmanları daha 
olgun ve dolayısiyle dinî hikmet (İlmu âmel) sahibi olanlar? 
çok olduğu içindir (M ).

(145) Arapça aslındaki - lisübuti necminnecmi - ibaresinin 
tercemesidir. Çünkü, harfi târifli neem kelimesi galebe ile Ülker 
yıldızına âldm olmuştur. Fakat Ülker mecmuası sabit yıldızlar
dan olmadığı için bu dâva mahza tenviyh için olsa gerektir (M) t

(146) Asıldaki (Sitte) kelimesi (se’âseden) tahriftir (SI).
(147) Asıldaki (Nebvefehu) yanlıştır, doğrusu (kebvete- 

hu)dur (M ).
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(148) Asıldaki (Neşrü) kelimesinin doğrusu (üngür)düp;
(M ). . .

(149) Bu şiirin Arapçası Recez bahrinden ve esreli (E ) 
kafiyesinden üç mısradır (M ).

(150) Yâfur oğulları; Himyeriylerden Tübbaîlerin bakiy*
yesidir. San’â da Abbasî halifelerinin davetini icra ederek ba
ğımsız hükümdarlık ederlerdi. Son emirleri Yâfur oğlu Es’âti, 
sonra kardaşı Muhammeddir. (Bilâhare geleceği vechüzer© 
Zebiyd hükümdarları) Ziyad oğullarının emirleri altına girdi
ler (Z ). . "

(151) Haricî: A li kerremellahu vecheh hazretlerine karşı 
gelenlerin mezhebine tâbi âdem. Havaric bunun cem’idir. bun
lar A li ile Osmandan teberri etmiyenlerin nikâhlarının sıh
hatin» kail olmazlar; büyük günah işleyenlerin küfrüne hük
mederler; sünnete muhalefet eden hükümet riyasetine karşı çık
mayı vaeib görürler (M ).

(152) Bu cümlenin Arapçasmdaki (ve kale) tahriftir; 
doğrusu (ve kâne)dir (M ).

(153) Zu Havai: Himyer hükümdarlarından birinin lâka
bıdır. Ezva deıiilenlerinden; lâkabiarmm başında (L I )  mâna
sına (ZU ) kullanılanlardandır (M ).

(154) İki beytin Arapçası Recez bahrinden ve sakin (ka f) 
kafiyesindendir (M ).

(155) Gulafıka: Yemende Zebiyd şehrinin sahilinde en 
meşhur bir iskele idi. Bugün Guleyfika adiyle tanınmakta
dır (Z ).

(156) Cened: San’ânın güneyinde ve altı günlük uzaklı
ğında bulunan bir şehirdir (Z ).

(157) Zu Menah: Ezvâ denilen Yetmen hükümdarlarından 
AMişems oğlu Lehiâ adlı hükümdarın lâkabıdır (KAMUS).

(158) Ceyşan, Yemende bir ülke adıdır (KAMUS).
(159) L A Â : Sıyr adlı dağda bir kasabadır. Ona izafe olu

nan Aden:, San’ânm batısında ve birkaç günlük uzaklığında 
bir köydür. Meşhur Aden iskelesine yakındır (M )

LA Â  Âdeni: İsmailiyye fırkasının Yemende dâvetinin zu
hur ettiği ilk yerdir. Mansur burada ortaya atılmıştır. Hicrî 
340 <fa dâvetçi Fazl oğlu Muhammed de buradan kıyam etmiş
tir. Mağrihde, davet sahibi şiî Ebu Abdillah buraya varan dâ— 
vetçiîerdcndir. Yemenli Umarenin dediğine göre Sulayhî de- 
gençliğinde burada tahsil görmüştür (Z ).

(160) O zamanda Yemen’in ücra köşelerinde fenlerin şu
beleri •y'ayılmadığı ve mahiyetleri.• bilinmediği için oralarda h*p—
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sine felsefe adı verilirdi (M ).
(161) Asıldaki (Ma setarahu fi kütübihim) yanlıştır. Uoğ- 

rnsa (Ma satıra fi kiitiibiha)dır (M ).
(162) Seyyarelerin yedi itibar edilmesi o zamandaki keşfe

metalidir. Sonra icad edilen teleskoplar vasıtasiyle Uranüs, 
Neptün ve Plııto adlarında üc büyük seyyare daha keşfoiun- 
. muştur (M ). 1

(163) Eski müneccimler seyyar yıldızların doğup batma
sının, birleşip ayrılmalarının ve durumlarının, bu kitapta gö 
ründüğü gibi, ferdî veya umumî hükümlere delâlet ettiğine ve 
nişan olduğuna zahib olurlardı.

Şimdiki Heyet bilginleri ve mütefekkirler ise, bu dâvaya 
.hurafe nazariyle bakarak kabul eltmiyor.'ar. Fakat Cenabı Hak
kın her şeye bir alâmet ve delil halk ettiğine, tarihî hâdiselere 
ve müverrihlerin buna ait siibût bulmuş müteaddit haberleri 
haklilerine bakılırsa, evvelki bilginlerin görüşlerinin esas iti
bariyle bir derece doğru olduğuna kanaat hasıl olur. Hara bu
lutların bir araya gelerek tekâsüf etmesinin yağmur yağması
na bir alâmet teşkil ettiği gibi, bir yıldızın görünmesinin veya 
birkaç tanesinin bir araya gelmesinin de sâdık bir tecrübe so
nucunda dünyaya ait ferdî veya umumî bir hükme delil tutul
ması hiç te uzak görülmez zannediyorum.

474 te vefat eden Atabeyi Tanrıverdi oğlu Yusuf, Mısır ta- 
« M  Zahire’nin 489 uncu yılı havadisinde şöyle yazar:

Bu yılda Müneccimler Nuh aleyhisellamm zamanındaki 
.talan gibi bir tûfan kopacağına hükmetmişler. Bunu (Mısır ha
lifesi) Miistâlî, Müneccim Aysan oğluna sormuş, o da şöyle ce
vap vermiş:

—  Müneccimler hata etmişlerdir; Nuh Tâ f anında Hâl 
burcunda yedi Talî (Boğan yıldız) toplanmıştı; şimdi ise an
cak altısı toplanmıştır; Zuhal toplananlar içinde değildir; fa 
kat ben, birçok memleketlerden toplanan külliyetli bir halk 
toplu bulundukları bir yerde batacaklardır, diyorum, demiş.

Hazır olanlar:
—  Bağdattan daha büyük bir memleket yoktur, Buradaki 

topluluk hiç bir yerde bulunmaz dediğiniz yer belki burası olur, 
.demişler.

Aysun oğlu; Ben dediğimden başkasını bilmem, dem ş:
Bunan üzerine halife Müstâli, su bendlerinin sağlamlaştı

rılmasını ve ufak tefek yarıklarının iyice kapatılmasını emret
miştir. Bıı şayiadan sonra Mısır halkı bakmadan veya bir Sey- 
îâfee maruz kalmaktan korkular içinde günler geçirirken, he-



cdaraı (Mekkeden bir konak beride bulanan) Nahleadlı yerin, 
yanında bir dereye kondukları esnada büyük bir sel selin ben
gini, develerini ve yüklerini silip götürdüğü, onlardan dağ bağ
larına kaçıp sığınabilen az miktardan başka kimsenin kartal
madığı haberini almışlar ve bu suretle korkusuz kalabilmiş
lerdir.

Âysun oğlunun sözleri doğru çıktığı için Mısır halifesi 
Müstâli, ona bir hiöât vermiş ve tahsisat bağlamıştır.

Yine Zahirede Hâkim biemrillah bahsinde M. 386 yılı ha
vadisinde şöyle yazar:

Hâkim yıldızlardan anladığı için doğduğu zamanın taliine 
bakmış kendisinin parçalanmasına; geçirebilirse 80 yıl yaşa
yacağına delâlet ettiğini anlamış. Her gece binip Kahire’nin 
etrafında dolaşmayı ve Karateye (Mısır kabristanına) bakan 
Mukattam dağına çıkmayı âdet edinmişti. Bunu bir türlü tertı- 
edemiyordu; bu husus için bir takım merasim de yapılırdı. Al
lahtık iddiası, dîn ve Şeriat hürmetini ayaklar altına alması ve 
Hemşiresi (Sittühnülk)i ittiham etmesi yüzünden tertibiyle 
hâkim öldürüleceği gece anasına benim taliimde (doğan yıldız- 
zımda) bu gece ve yarın için büyük parçalanma görüyorum; 
bunun delil ve alâmeti ise gökte görülecek - adım verdiği - bir 
yıldızın doğmasıdır; senin de hürmetin ayaklar altına alınacak 
gibi zannediyorum. Bu dolabın anahtarım af; içinde üçyüz bin 
madeni lira ihtiva eden sandıklar vardır, bunları a], kendi 
köşküne taşıt, delmiş.

Anası: ..
—  Kendisine, madem ki böyle düşünüyorsun, bana acı ve  

benim için hn gece çıkıp binmeyi bırak diye yalvarmış.
Anasını sevdiği için olur demişse de geceden epeyce bir 

miktar geçinceye kadar meşfenl olmuş; fakat o gece çıkıp bin- 
mehtense geciktiğine pek sıkılmış; anasının zoriyle biraz uyu
muş, gecenin üçte biri kadar kalınca uyanmış, bu gece çıkıp 
binmezsem canftn çıkar diyerek ve soluklayarak hemen çıkmış-

Her gece askerinden, hizmetçi ve kölelerinden birçokları 
onun çıkmasını beklemek, hafif davullar ve deniz boruları ça
tınmak âdetti. Bu âdeti üzere çıkmış ve onu köşkünde göztiyen 
hemşiresi, çıktığını görmüş çıkınca, kır merkebine binmiş, be
raberinde çıkanlarda» hayvanına bakan hizmetçisiyle çocu
ğundan başkalarını şehrin kapısından geri çevirmiş, Karateye 
bakim dağa çıkınca büyük bîr tepe üzerinde durmuş, yıldızlara 
babüımp;-; .ei ele çarparak (înna lillaM ve inna ileyhi râciûn) 
= biz' hakikaten Allahın mahlûk ve mülküyüz ve herhalde ona 
döneceğiz, demiş; yıldızına, ey oğursuz, «öründünmü diye hlta-
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betmiş; sonra dağda .yürümüş; yürürken karşısına ön atlı çık
mış; kapınızda çok durduk, pek ihtiyacımız vardır, ihsanınızı 
istiyoruz, dCmişîer. Hakim, hizmetçisine, onları beytüiıiaal me- 
murana götür, kendilerine onbijı dirhem versin, diye enirey- 
iemiş. -

Onlar, o yerde karşısına çıkmalarından canı sıkılarak hak
larında fena muamele yapılmasına emir vermeimesini rica etmiş
ler ve ihsanından evvel kendilerine aman istediklerini söyle
mişler.

Hakim, onlara aman vermiş, hizmetçiyi onlarla beraber 
geri çevirmiş, yalnız kendisiyle çöcük kalmışlar. Girmesini 
âdet edinmiş olduğu dereye doğru hayvanını sürmüş; orada 
gizlenip kendisini gözüyen iki siyah köle hemen çıkıp ona 
karşı sıçramışlar; onu yere atmışlar; kollarım omuz başların
dan; kesmişler; karnını yarmış; içiııdekini boşaltmışlar;, bîr 
kilime sarmışlar; çocuğu da öldürmüşler; merkebin ard ayak
larının 'kaba •sinirlerini kesmişler; hakimi Devvas oğlu Seyfüd- 
dlevle Hüseyine ye o. da kölelerle beraber Sittülmülke götür
müş; evinde gömmüşlerdir.

: İmaim Süyütî (Hüsnüimuhadara) adlı Mısır tarihinin ikin-,, 
ci eüz’ünde (Hemaimürresail) den bir sahife kadar sonra (Kuy
ruklu yıldız bahsi) başlığı altında İbnülcevzî torununun (Bitir’-, 
atüzzâtman) adındaki tarih kitabından:

(Kuyruklu yıldız: Kabil Habili öldürdüğünde, Nûh tufa
nı zamanında, İbrahim Halil’in ateşe atıdığında, Âd ve Semûd 
kavmlerinin helaklerinde, Musa’nın zuhurunda, Fir’avmn batı
rılmasında, Bedir Gazasında, Hazreti Osman ve A li’nin şehid 
edildiklerinde, Halifelerden Kaâ, Mû’tez, Mühtedi, Muidedir 
ve diğerlerinin öldürüldüklerinde doğmuştur ve bu yıldızın gö
ründüğünde en ehven işler, sarsıntılar ve şiddetli âfetlerin yü- 
cud bulmasıdır) dediğini nakletmiş, ve hadis imamlarından 
Hâkimin Tabiîn imamlarından İlmi ebi Müleyke; İbni Abbas 
Badıyellahu anhümanın yanına giderek :

Bu gece uyuyamadım:
İbni Abbas niçin?
İbni Ebi Müleyke bu gece kuyruklu yıldız doğdu (Kıya-, 

metin büyük alâmetlerinden) dumanın gelip çökmesinden kork
tum, diye yaptıkları konuşmaya dair rivayet edip sıhhatin» 
hükmettiği bu haberle teyid eylemiştir.

Bu haber kuyruklu' yıldızın doğmasının biiyiik ve genel 
fena bir işin vuku bulmasına alâmet olduğunu, sahabe ve 
tâbîîn arasında malûm ve müsellem olduğunu, tazammum et-, 
mehtedir. Kemaleddihl B ü j î i i ' (Hayatül’heyevan) kitabında



Ittuajı hekimlerinin tenlerini Arapçaya çevirttiren Abbasi har
lif esi Me’raunun da, yıldızların ilmiyle çok uğraştığını, hatta 
banan hakkında şairlerden birinin (yıldızlara müteallik l>il- 
gfler. Me’muna ve ülfet ettiği hükümdarlığına bir fayda ver
dimi? Babası Haruni, Tuşta bıraktıkları gibi kendisini de Tar
sus sahalarında bıraktılar) dediğini kaydediyor.

İşte bu gibi muteber bir çok tarihî haberlere bakılırsa 
doğan, batan birleşen ve ayrılan yıldızlardan tecrübe neticesi 
olarak elde edilen bazı bilgilere ait bir fennin vaktiyle bulunç 
duğu, fakat hakiki ğaybin bilinmesi Cenabı Allaha mahsus .ol
duğuna, İmam Ahmet Müsnedinde, Ebu Davut ve İbnî Macelı 
kitaplarında: (Herkim geleceğe müteallik yıldızlara dair bil
gilerden bir şube öğrenirse, sihirden bir şube öğrenmiş olur; 
ondan fazla bir şey öğrendikçe, bundan da o nisbette öğren
miş bulunur) mealinde siibut bulmuş hadisi şerifte zemmi va
rit! bulunduğuna binaen avam itikadının sarsılmaması, aziz 
ve kıymetli vakitlerin abes olarak bu sevda uğrunda boşa git
mesine meydan verilmemesi için ihmal edilerek bilenleri kal
madığı anlaşılıyor.

İmam Ahmet Müsnedinde, Buharî, Müslim ve Ebn Davut 
kitaplarında Çüheyne kabilesinden Halit oğlu Zeydin rîvaye-; 
tiyle sabit feudsî hadiste: (Cenabı Peygamber sallallahü aleyhi 
ve sellem efendimiz Hudeybıye seferinde iken yağmurun yağ
dığı gecenin sabahında naimazı kıldırdıktan sonra sahabe] ki- 
raroe teveccüh buyurarak:

—  Kabbmızın ne dediğini biliyor musunuz? buyurmuş: . ;
Ashab Allah ve resulü daha iyi bilir demişler;
Peygamber Rabbınız buyurdu ki, benim kullarımdan bana 

iman eden ve etmiyen sabahladılar. Allahın fazlurahmetiyle bi
ze yağmur yağdı diyen; bana iman, yıldızlara küfretmiş; falan 
yıldızın batması ve falan yıldızın doğmasiyle bize yağmur yağdı 
diyen ise, bana karşı küfriküîran ve yıldızlara iman etıpiş 
.«tor. buyurmuştur. Evet, yıldızların doğmasının, batmasının 
.ve birleşmesinin yağmur yağmak ve buna benzer hâdiselerde 
tesiri,, menfaat ve zararı bulunduğunu itikat etmek hakikaten 
ayni küfürdür. Fakat müessir değil, ancak tecrübeye dayana
rak hüküm ve cezm etmeksizin bir hâdiseye alâmet ve nişan 
olduğunu veya âdi bir':sebep göründüğünü zannetmek anlar 
(lığıma göre, caizdir. . .

Yıldızların hareketleri üzerine yapılan devamlı ve araşız 
tecrübelerin insana vereceği bilgi, zan ve tahmin derecesini 
asla geçemez. Buna binaen Fatih merhumun meşhur âlinıle- 
rÎBcIen Hizir bek, Kelam ilmine daiv yazdığı kaside! nuniye’-
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sinde: (L il’ülvi bissüfli rabtun lâbitâülin iz kad yedurü ™e~ 
dariin, bel muzafani) = Ytıkanfei âlemin aşağıdaki âleme bağ
lılığı varsa da, tesir yapan ımıeip bir illet değildir, araiarm- 
daltî bağlılık deverandan, birinin beriki üzerine terettübünde® 
ibarettir; bu hal ise iki taraftandır. Buna göre, aşağının ya* 
karıda tesir ve hükmü olmadığı .gibi aksinin de tesiri, eser bı
rakması olamaz. Nihayet iki taraf birikirine muzaf ve men
suptur diyor. Cenabı peygamberin mahdumu mükerremloTİ 
İbrahim’in takriben bir buçuk yaşında iken öldüğü günde gü
neşin tutulduğu hasebiyle sahabeden bazıları, İbrahim öldüğü 
için günün tutulduğu kanaatini edinmişlerdi. Mâlik, Ahmet, 
Buhâri, Müslim, Ebu Davut, Nesei ve İbnî Maceh kitaplarında 
kayıtlı olduğa üzere bana karşı Hazret! Peygamber aleyfeis- 
salatü vesselam efendimiz ay ve güneş gimsenin ölüm ve diri- 
miyle ilgili değildir; hiçbir fert için tutulmazlar buyurmuş; 
bu hadisi şerifleriyle vehimlerini izale buyurarak hakikati be
lirtmiştir.

Hasılı; Bu hadisi şerifin mazmunu, İlletin mâlûle, sebe
bin mtisebbebe tekaüdümü kaidesi icabı olarak aşağıki âlemin 
yukarıki âlemde hüküm ve tesirini nefyetmekten başka bir şey
değildir ki, bütün hakimler ve müneccimler de buna kaildir. 
Bu hususta muhalif hiçbir müneccim yok iken her nasılsa 
S vapjV halkın zihninde, bu görüş ve biliş âdeta kökleşmiş bnfo» 
nuföîfdn.

Diyebilirim ki, bu görüş bu güne kadar avamının vehmin® 
hâkimdir. Bunun için gün tutulması veya yağmur yağması 
ekâhirden zannolnnan birisinin öldüğü güne rastladığında bazı 
şairler; mersiyelerinde öldüğü İçin gün tutuldu veya öldüğüne 
gök ağladı derler. Bu söz ise mugalata ve hitabe nev’inderadir, 
yani kandırmak ve müteveffayı halkın nazarında büyütmek 
için sarfolunan sözlerdendir; hakikatten hiçbir behresi ohm- 
yan lâf ve güzaftan ibarettir. Bu gibi sözleri söylemek dinin 
görüşünde ve aklı selimin bakışında büyük hata ve yalandır. 
Bundan sakınmak ve dil tatmak gerektir. Fakat bu kesin v® 
genel hüküm, yukarıdaki bazı hal ve durumların yerdeki bazı 
olaylara alâmet ve nişan olmasını veya bir sebep görünmesini 
bilene göre hiçte nefyetmez.

İmam Ahmet. Ebu Davut ve Ibni Maeeh’ten biraj evvel 
naklettiğim hadis; Iıernekadar yıldızların hâdiselerle ügîîl
bilgi şubelerinin öğrenilmesini zikrettiğim sebeplere binaen 
zem buyuruyorsa da bu zenf o bilgiyi möjfyefcmiyor, bilâkis bîr 
hakikat ve esasa dayandığını iş’ar ediyor; Çünkü, eweîâ t »  
bilgiye ilim adım vermiştir. Eğer bir esası olmasaydı feuptt
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İlim deme*, cehil devdi. Nitekim E bu Davut’ün rivayet ettiği 
bir hadisi şerifte (bilginin bir kısmı cehildir) buyurtıimuştar. 
Saniyen ondan öğrenildiği nisbette sihirden öğrenmiş oldu
ğunu tasrih etmiştir. Sihir ise sabit bir hakikattir, inkâr 
edilemez; her asırda ve mekânda bazı asarı görülmekte ve do
yulmaktadır. Salisen hadisi şerifte yıldızlardan (bir ilim ikti
bas) ile tâbir bııy tınıl muştur. İktibas ise müshetten olur, men
fiden iktibas edilmez. İşte bu tek tâbir bu çeşit yıldız bilgileri
ni esas itibariyle sabit bir hakikat olduğunu isbata kâfidir; 
fakat bu bilgileri esaslı bir surette ve kâfi derecede elde et- 
miye imkân görülememiştir. Bu uğurda birçok zaman ve emek
ler sarfedüdikten sonra eîde edilebilen bilgiler de, yakın kanaat 
vermez; zan ve tahminden ibarettir.

. Buna binaen sahibi şeriat sallallahtt aleyhi vesellem efen
dimiz, ümmetine acıyarak bu türlü bilgiyle uğraşimayı zem 
buyurmuştur.

Hülâsa: Eski yıldız bilginlerinin asıl delâlet veya sebebi
yet dâvaları bence doğrudur.

Cüz’iyatma gelince; hazakat, fatanet, doğru tecrübe ve 
hesap meselesidir. Bu bilginin tahsiline çalışılmasının dinen 
mezmumiyet bahsi de bambaşkadır. Marifetnâme sahihi İh ra
llim Hakkı ne güzel söylemiştir:

İkinci babdan onuncu faslın üçüncü nev’inde yazdığı man- 
zumçfie:
İki âlemde bir bildim müessir zatı’ MevSâyı,
Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem âlâyı,

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir,
Ne kevkeb hükmeder oldem, nuhûset ya saadettir. 

Yedi gece, yedi gün, gün batıp doğduğu an içre,
Yedi seyyareden bul kanğı hâkimdir zaman içre.
dedikten sonra yedi seyyarenin hükümlerini birer birer beyan
etmiş, sonunda:

Kamu nahsi, kamu sa’dî, kamu şerri, kamu hayrı, 
Hepeydüp eyliyen Haktır, bir’anı bil, unut gayri.

. Üçüncü babdan sekizinci faslın beşinci nev’i başında: (Hü
kmüm İslâm, bu âlemi kevn ve fesat içinde cari olan ahval 
ve asar; hakikatte bu tesiri faili muhtar ile olduğunu ispat edip 
demişlerdir ki, ecramı esiriye ve evzaı felekiye âlemi anasırda 
emri Hak ile tesir eder. Halbuki müessiri hakikî ancak Rabbttl'- 
erbabtır ve eflâk ve nücûm emsali; alât ve evbabtır. Bu anasır 
ve mevaüdin eflâk ve nücûme irtibat ve intisabı vardır ki afca- 
iimi şebai hakikiye; sebai seyyareye mensup olduğundan gayri, 
mepıaMk ve büldanm berbiriyle on iki burç arasında a*âka v »
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fnibat ispat ohiJumıştuı ), ■ ■
Yine aynı bab ve faslın altıncı nev’inde yazdığı (Şali tür- 

kân) manzumesinin baş taraflarında; .
Hükema kavlini itikat edemem +  hemde kiillî yalan de

yip gidemem.
Ekser ahvale vakıf olmuşlar +  akille, tecrübeyle bul

muşlar, demiştir.
İşte benim edindiğim kanaat bu hülâsadan ibarettir. Ha

kikati hulabilmişselm mahra Allahın in’âm ve ilhamiyledir. 
Yanılmışsam Estağfurullah derim ve iyi esaslı bilenlerden de
lil ile iknaımı dilerim (M).

(.164) Ebyen: Yemen hükümdarlarıııdandır. Adeni te’sis 
ettiği veya içinde durduğu için ona izafet olunmuştur (M).

(165) .Şlâ: Hazreti Ali radiyallahu anh ile evlâd ve ahfa
dına taraftarlık yolunu tutarak aynca bir fırka teşkil eden
lerdir. Ravafız, Hafıza; şiâdan aşırı giden bir şubedir. Asha- 
bı’kiramı, Hazreti Ali’nin imamet ve hilâfetine dair gûya varit 
olan nass ve tayini terketmekle itti ham ederler; tekfir ve tah
kirlerine kadar yürürler (M).

(166) Ayyan; Laâ Adenine yakın bir kasabadır (M ,  Ansı).
(167) Ayyan: Aynin fethiyle ve yâ’nın şeddesiyle bir ka

saba, aynin ötresiyle ve şeddesiz (Y ) İle ve nihayetinde (H ) 
ilâvesiyle Yeraen’de iki müstahkem yer olduğu Kamusta ya
zılıdır (M ).

(168) Üşür: Ondalık (M).
(169) Asıl tbir: Aynin esre veya ütresiyle kıyı manasına

dır. Mahrim nüshada noktasız (H ) ile yazılı ise de noktalı ol
sa gerektir. Çünkü mağrip vezninde mahrim; tepenin tükenip 
kesildiği yer demektir. Bu bina olunan yerin mevkiine yakışan 
ad’da budar. Allaha âlem (M).

(170) Arapçasından Hemdan’dan evvel (min) kelimesi 
düşmüştür (M).

(171) Asılda (tla mevazıâ) yazılmışsa’da doğrusu (İla 
mevzun) dır (M ).

(172) Gelecek bir düşmana karşı kaybetmek ve yard -m is
temek üzere etraftaki köylüler ve kabilelerin görüp - imdada
gelmeleri için yardıma mülıtaç kabilenin .çevresindeki yüksek 
yerlere ateşler yakmak o zamanın âdetlerindendi (M).

(173) Arapça nüshadaki (ve casû ileyhi) (ve caû ileyhi) 
den tahriftir (M).. -

, (174) Emir’den nrarad 67 inci sahifede adı geçen Zfı
raenah neslinden İbrahim oğlu Cafer olsa gerektir. Üst sahife- 
de geçen ve adı verilmiyen Hava! oğullarının enairi «İması ?h-



tamaJi de vardır. Allahtı ifa m - (M ),
(175) Şavir: Vavın esresiyle Hemda*kabilesinden bir gö

bektir. (Kamus) (M). r
(1 7 6 ) Mel’un bu sözü sırf iğfal için sarf ediyor. Peygam- 

■&erm müjdelediği Mehdi - haşa - Mel‘un Ubeyd değildir. Mû- 
teber allı lıadiâ hitabından Müslim, E bu Davnd, Tîrmizi ve 
tbni Maee kitaplarında Ve birde İmam Ahmet Mttsnedinde ri
vayet atanmakta olan hadislere göre, asıl Mehdi, son zamanda 
zuhur edecek ve Isa ile birleşerek biiyiik decealı öldürecekler
dir. Mehdi’nin hadisleri, mecmuu itibariyle alettahkik (he- 
sen) derecesini bulmaktadır. İbııi Haldûn’un zayif İlklerine 
hükmetmesi; teker teker bakıldığına göredir (M).

(177) Fayir: Kaynamak mânasına olan feveran masda- 
rından almmak ihtimali ağleb olduğuna göre bir yanar dağ 
ve volkan olması kuvvetle melhuzdur (M).

(178) Bu hainlerin sözleri; Hicir suresinin üçüncü sahife- 
sinde Cennet hakkında varid olan ayetten aynen iktibastır. 
Mel'ûnun cevabı ise Mâide suresinin altıncı sahifesinde arzı 
tamkaddeseye girmek haklundaki âyetten bir kelimenin değiş
tirilmesiyle iktibas edilmiştir (M).

(179) Tiyas: Kitab vezninde bir dağ ve çölde bir yer 
adıdır. AsıIdaki (Teys) tarif olsa gerektir (M ).

(180) Himyer Şibataıi: Yemen’de Kevkeban dağı altında 
bir şehirdir. Hadremevt Şibamından başkadır, izafetle, biribi- 
' rinde® ayırt edilmektedir (M).

(181) AsıIdaki (Min beledi Himyer) in doğrusu (Min 
biladi Himyer) dir (M).

(182) Arapçasmda cemi sığasiyle tâbir edildiğine bakı
lırsa bn kabilenin muhtelif durak yerlerinde dolaştığı anlaşılı
yor (M),.

(183) Bu adın okunuşu hakkında bir kayıd bulamadım. 
Risale ve Şellale vezinlerinde' olması melhuz ise de İkincisini 
daha kuvvetli görüyorum . (M ).
• (184) AsıIdaki (Ekame) yanlıştır; doğrnsu tesniye sığa-
style (Ekama) dır (M ).

(185) Yani Ali ve Mansur’dan (M).
(186) Zu ceden: Yemen’d e Himyer hükümdarlarından bi

tinin lâkabıdır. Süleyman aleyhisselâm zamanındaki Sebâ mem
leketi kıraliçes! .Belkis’in dedesidir. Güzel .sesi vardı. Yemen’de 
İlk ıriayan, teganni eden budur. Bunun için bu lâkabı almış-

■ ■'■■■. ' .
. (187) Asbahiler : Zu Ashah denilen - Yemen -hükümdarının 

■•idesidir. Maliki mezhebi imamı bunlardandır (M).
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(188) Y&fi: Hîmyerîlerden »lan Rııayn kabilesinden ayrıl
mış bir kabiledir. Yeri sârp ve dağlıktır. Sefv de, HimyeriSerm 
durakları ve yurdudur (M ).

(189) Bu yakınlığın gerginliğe sebep olması pek açık al
madığı İçin asıl ibarede ya bir değişiklik vey a düşüklük olma s i 
muhtemeldir ( I I ) .

(190) Burada Yeinen’in mufassal bir haritasını ele «eğir
mek imkânını bulamadığım için Suhayb sebeinden Hattfer’e 
kadar olan meşaleyi tabii tâyin edemedim (M).

(191) Mülham: Yâhnız arışı ipekten bez dokumadan Kir 
top. Âsıldaki (lıerbirinde bubin vardı) mânasını ifade eden 
(Fi külli vahidin aşeretü’ alafin) ibaresi yanlıştır. Doğrusu 
tercüme ettiğim gibi (semeııü külli vahidin) o'ınak gerektir. 
Bundan başka o önbiniıi ne olduğa dirhemini, diynsrmı? ayırâ 
edilmemiştir. Dirhem olması yüzde yüzdür; çünkü, her topum 
bubin arşın gelmesi; misli eşidilmiş şey değildir (M ).

(192) Âsıldaki (Feseeîehü) tahriftir, doğrusu (ve yes'ell- 
hü) dıi* (M).

(193) Delal: Hîmyerîlerden hır kainledir (Kamus).
(194) Avuçlu avnçsuz beş parmağın kesilmesinde bir di

yetin yarısı ölaû beşyüz madeni alton vacih olur (M ).
(195) Müzeyhire: Üdeyn kazasında bir bucaktır, (Muh&iiı- 

met Ansi).
(196 Maafir: Yemen’de bir şehir adı ve Hemdan kabile

sinden bir cemaattir (Kamus).
(197) Tâker: Oenec? şehri civarında Yemen’in eıı meşhur 

kalelerinden biri ve Aden dağlarından bir dağdır (K ).
( t 98) Beredan: Nehed kabilesinin memleketlerinden bir 

yerdir (K ).
(199) Tihame: Mekkei mükerremenin bir adı ve Gavr 5fe 

Necid (Alçak ve yüksek) memleketlerinin hüdudandaki ara
zi (K ).

(200) Havale: Kamusta, Araptan bir göbek olduğu bil
diriliyor. Burada bu göbeğin yurdu veya başka Jür yerin adı

. : olsa gerektir. Kamusta bir mevki adı olduğa yaziıîmam''ştır.
(201) Bu şiirin asıl beytleri Tavil bahrinden ve ütreü (R ) 

kaîiyesindendir. Müellif bu ıbeytr«rdbı* ancak terceme .ettiğim; 
bu on sekiz beyti almıştır (M)',. ’

(202) Bir beytin Arapça,sunda iki lierre zikrohınan (Ye- 
câzur) ve (Câzara) maddesi iki mânaya geİdlğ'nden her .|ö|şy 
rada ayrı bir mâna ile terceroe etmeyi daha uygun gördüm (M).

(208) Meryem suresinin beşinci sahif esinin bas tarafla
rında İsmailaleyhisselâm hakkında varit) olan âyete işaret-



.tir (MI.
’ (204) Birinci eüz’iiu onjipkuznncu sahifçsinin üçüncü âye-

lîndebi düâsıdır (M ) .
(205) Bunlar Harun aleyhisseiâimnı oğullarının isimle ri- 

dtr. Peygamberimizin paşan vç Hüşeyine de bu isimleri ver* 
M « i  söylenir (M ).

(206) İbrahim oğlu Cafer’in buraya kadar geçen bazı 
beylerinden, husnsile bu onuncu beytinden Şii ve Zeydî ol
duğu beliriyor (M ),

(207) Bu bey t; tatsız, tuzsuz bir mübalağadır ve apaçık 
bir yalandır. Fevkalâde gururundan ııaşi iftiharının medar ve 
mensel plan müşarünileylıimlerden bile kendisini üstün gördü
ğünden gaflet ediyor. Gururdan ve fahiş cehaletten Cenabı 
Allaha sığınırız (M ).

(208) Dünyada taşıdığı bu gurnr ye yaptığı zu'ms müca- 
zat olmak üzere Cenabı Allah Karmati’yi kendisine musallat 
etti ve ona öldürttü (M).

(209) Bu beytlerin arapçası mütekarib bahrinden ve es- 
reli (B ) kafiyesindendir (M ).

(210) Yâ’rüb: Kaktan oğludur ve bütün Yemen kabilele
rinin babasıdır. Rivayete göre, ilk arapca konuşan budur. Arap 
adı da bnnnn adından aluimıştır (M ).

(211) Bu farzları kaldırmakla mahlûkun hâlıkiyle ilgisini
ve bağlılığını kesmiş; bütün haklarını ayaklar‘altına almış; 
ona yaklaşmı.va istidat ve rizasım tahsil yolunu kapamış; aza
bına müstahak bir vartaya düşürmüş ve iki ayaklı bir hayvan 
derekesine indirmiştir (M ). •

(212) Ornç#; mel’uııun dediği gibi insanı yormaz. Bilâkis:
1) Hazım cihazım dinlendirir. 2) Yemek içmek vaktim inti- 
jzantan sokar. 3) Vücut sağlamlığını temin eder. 4) Açlığa, su- 
snzhiğa karşı şabr ve tahammüle alıştırır. 5) Nefse hâkim kı
lar, 6) İradeyi terbiye ve takviye eder. 7) Verilen emerlere 
karşı insanı hürmetli ve itaatli yetiştirir. 8) Fakirlere karşı 
merhamet duygusunu artırır (M ). •

(213) Safa ile Merve haremi ’Mekkî’nin pek yakınında, 
birincisi doğusunda ve Ebu Kubeys dağı altında, İkincisi batı 
doğusunda ve Safa karşısında birer tepecik idi. Şimdi üzerle
rinde ve yanlarında evler yapılmış, ikisi yapılar arasında kal
mış, herbirinden ancak kırk elli kişi alacak bir miktar bıra
kılmıştır. (326) da hac ettiğimde üzerleri kesime taşlarla dö- 
■şeil idi. Hemen onbeş içişi alabilecek genişlikte ve o sayıda 
ılftşeli basamaklar!» düzlüklerine çıkılır.

Hacılar üzerlerinde durarak Tekbir, tehlil, duâ eder ye



peygambere .salatü’selâm getirirler ve sonra aralarında y M *  
meye İnerler. Seiy ise, bu iki tepe arasında yedi defa gidip 
gelme re haremi şerifin dış divannda yeşil renkle nişantenmig 
iki mile karşı gelen yerler arasında çabuk koşmaktan ibarettir.

Bn vazife normal yürüyüşle takriben bir buçuk saat sürer. 
Şafiî ve Mâliki mezheplerine göre hem hecda, hem Umrede farz» 
haneflee vacib iken Mel’un Karmatî bunu da inkâr ile men’lne 
kalkışıyor. İkinci cüz’tin üçüncü sahifesi ortasına doğru olan 
(İnnessefa Veimervete......) âyetinin tefsirine bak (M).

(214) Evlat; babanın gözünde izzet ve hürmet değer bir 
mevkide iken, baba hayvani hissine kapılarak kızını yatağına- 
almak; babalığın evlada acımak, sevgi beslemek ve saygı say
mak duyfgularına pek aykm ve hayvani bîr muameledir fakat 
bu ince noktaya ancak oiğun insan akıl erdirebilir.

Bundan başka Mel’unun bu sözü sırf iğfal ve iğva için bir 
mugalatadır. Çünkü onun dediği ancak meyveli ağaç ve bitki
ler hakkında denebilir. Halbuki söz konusu aşılamak demek 
olan nikâhtadır. Bir ağaçtan atanarak yetiştirilen bir fidanın 
aynı ağaçtan alınacak bir balemle aşılanması usulü, ziraatta 
olmadığı gibi bir nütfederitekevvün edip gelişen kız aynı aslın 
nütfesiyle de aşılanmak asla doğru görülemez.

Esasen amca, dayı gibi pek yakın olan akraba kızlarım 
almak dinde caiz ve helâl iken çocuğun cılız, çelimsiz ve hattâ 
budalamsı gelmemesi için yabancılardan veya uzak akrabalar
dan evlenmek miistehap ve daha iyidir (M ).

(215) İçlri hiçbir vakit yağmur suyu gibi olamaz. Yağmur 
suyu, hususlle Nisan yağmuru, hiç birşey karışmadan içlise 
şifadır. İçki ise ispirto maddesini ihtiva eder ki bunun maddî 
ve mânevi zararlarını herkes takdir eder. Çıkarıldığı asıl mad
desi fierıtekadar temiz ve pak ise de, tehammürü ile yenilen 
yemeklerin ve içilen şerbetlerin kazurat ve ifrazata dönmüşü 
gibi olur (M ).

(218) Yahsıb: Şadın üç harekesiyle Yemen bölgelerinden 
biiyiik bir nahiyedir (K ). Birçok kabilelerini içine alır. Yerime 
Aks, Saa’â ve Hebadan kasabaları bu cümledendir (M, Ansi).

(217) Menfees: Ans yurtlarında bir kasabadır (M. Ansi).
(218) Ans: Yemen’den bir kabilenin pederi olan Malik oğ

lu Zeydın lâkabıdır. Ans Mihiâfi, nahiyesi: buna muzaftır ÇK).
‘(21-9) Hirran:1. Ha’nın esresiyle ı ve Ra’ um şeddesiyle 7j&* 

mar kal’afeından bir kakadır (M ) .
(224) Aşıl arapça nüshadaki (Eihasenubnu Mansur) iba

resi yanlaştır. Boğman (Blkassmitamı Zazanel Mans'wrTi> 
dır (XI).

134
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(221) Beyaz: Tihalmede bir yer ve Yemen’de bir Hisar
dır (K ).

(222) Arapça misimdeki < Ve Âde ila San’âe) cümlesindeki
avdet Ali’ye ait olduğu için ona racî (Huve) zamiri ibareden 
düşmüştür (M ). ■ ■ '

(223) Harar: Mekke’de bir dağ adı ve Yemen’de bir nahi
yedir (K). Burada ınurad bu bucaktır (M).

(224) Milhan: Yemen’de bir bölge ve nahiye ve Serat dağ
larından bir dağdır. (K).

(225) Mehcem: Zaptı hakkında bir kayde rastlıyamadun- 
sa da meiberm vezninde olması melhuzdur (M).

(226) Âkk: Yemen’de bir şehir ve kabiledir. Babaları Ab
dullah bin Ezd’den doğma Udsan oğlu Âk’tir (K ).

(227) ' Kiidri: Yemen Tihamesinde eski bir şehirdi. Mün- 
deris olarak eseri kalmamıştır (M. Ans').

(228) Asıkla (Ve Kânel Mansuru) yazılı ise de doğrusu 
müstetir zamirle iktifa elüerek Mansur’un yazılmaması veya 
zamirin ibraziyle (El Muzaîferü) yazılmasıdır (M).

(229) Asıldaki (Ve Askerehu) ibaresimn doğrusu (En 
Ytinadiye Fiaskerihi) olması gerekir (M).

(230) Husayb: Züber vezninde Yemen’de. bir yer adıdır. 
Kadınları başka yerlerinkindeıi daha güzel olduklarına binaen 
(Hiisayb vurduna .girdiğinde hemen koş eğlenme, başka yere 
gitmiye bak.) mealinde Arapça bir darbımesel söylenmiştir (M )i

(231) Melahit: Defetmek mânasına olan (Laht) masda- 
rındandır, Meşahit ise, boğazlamak demek olan (Şaht) dan ol
makla bu vak’adan sonra bu ad daha müııasebetli ve uyğnn 
düşmüştür (M).

(232) Bu iki yere ait hiçbir bayt' bulamadım. Birincisinin 
<Ctirf) ten miiharref olması muhtemeldir. Çünkü Cürf: Ye
men’de Mekke ve Medine yakınlarında birer yerdir (M).

(233) Bu adın okunuş şekline dair bir kay d bula madunsa 
da, Zebâra, Celenda ve Sebehta gibi bir çok adların vezninde 
olarak kâf ve râ’nın fethiyle ve kısa elifle olması kuvvetle mtf-, 
müldür (M).

(234) Cefr olması melhuzdur zira Cîefr Medine nahiyele
rinden Dariyye’de bir yerdir (M).

(235) Asıl nüshada Saîyd yazılı ise de doğrusu Ebu Seiyd 
oğlu Ebu Tahir Süleyman’dır.

Mısır tarihi Zahire’de deniliyor ki: Semnanî Ebnlka,swn* 
Haceri esvedi yerinden söküp* götüren, Cennabeîi Ebu Saiyd ol
duğunu söylemekle yanılmıştır. Söken, oğhı Ebu Tabi-- Süley
man’dır. Zahirenin seneler iize'riue dağınık bir surette zikret-



m  bu Meramın bazı mühim vak’alaruıı ihtisar suretiyle ve 
toplu olarak nakledeyim:

Ebü Tahir 312 de bin atlı ve bin pijyade ile hüecaaın yo
lana kesmiş, hepisliıinmallarvm almış, kendilerini esir ederek 
merkezi olan Hacere götürmüş; onlardan iki bin iki yüz erkek 
ve üçyüz kadın öldürtmüş; iki bin ikiyüz erkek ve beşytiz ka
dın da yanında alıkoymuştur.

313 te bin atlı refakatinde bulunan Bağdad haeılarımıı 
yolana kesmiye çıkmış; onlarla karşılaşarak btribirine girmiş
ler; bu yüzden hacılar Bağdad’a dönlmek zorunda kalm ışlar; 
Karmatî ise büfeye gitmiş, karşı gelenlerle savaşmışlar; on
ları yenmiş, şehre girmiş, sayısız mallarını yağma ettirmiştir.

315 te bin atlı ve beşbın piyade ile yine çıkmış; Abbasî 
halifesi Muktedir yirmi hhı atlı ve piyade karşısına çıkarmış; 
emsalsiz bir savaştan sonra İlâhi bir hızlan olmak üzere Halife 
ordusu yenilmiştir. Birçok harpler sonucunda Bağdad köprüsü 
kesilmemiş olsaydı bu Karmatî, Bağdadı da alacaktı

316 Muharreminde yapılan harplerden sonra Bağdad’dan 
İşleyen Şam yolunda yüz fersah (500 kilometre) mesafede bu
lunan Rahbe şehrine girmiş, ahaliye kılıç çalmış, Karkısya 
ahalisi kendisinden aman dilemiş, aman vermiş, müfrezelerini 
etrafa göndermiş, karşı geleni öldürmüş, mal yağma etmiş ve 
esir getirmişlerdir. Karmatî kendisi ise Karkısiyaya gelmiş, 
girmiş, .gündüz kimsenin çıkmamasına dellal bağırttırmış, kim
se çıkamamış, sonra Hakka şehrine gitmiş ve alınıştır, Bu se
ferinden dönünce bir bina inşa etmiş, ona hicret yurdu adını 
vermiş; batıda Alevîlik iddia eden Mehdiye (Meymun oğlu 
Ufeeyde) davet eylemiş, işi büyüdükçe büyümüş, etbaı ve ave
nesi çoğalmış, bu sırada Abbasî halifesi Muktedir Gerib oğlu 
Harun’un kumandasında bir kuvvet Vasıt şehrine, Kum Safîyi 
de başka bir kuvvetle Küfeye göndermiş; Harun Karmatilerden 
bir cemaat yakalıyarak öldürtmüş, bir takımlarını da esir ola
rak develer üzerinde Bağdad’a sevk etmiş ve beraberlerinde 
yüz yetmiş kesik baş yollamıştır.

317 Zilhiccesinin sekizinci terviye günü Mekkeye varmış; 
Hacıları Mekke yollarında ve Haremi şerifte öldürmüş, Kâbeyi 
soymuş, kapısını söküp çıkarmış, ölüleri Zemzem kuyusuna 
atmış. Yalındı ve hıristiyanlarm yapmadıkları hakaretleri .yap
mış, Terviye gününde etrafında erkeklerin boyunlarını vurdu
rurken kendisi Kâbe kapısına oturtnuş;ben, Allah ileyim; işim 
Allah içindir keman Allah halkı yaratır; ben, öldürürüm bt 
aman diye söyler dururmuş.

O sırada Karmatilerden biri; atma binerek serhoş biç



hşide Tavaf yerlerine girmiş, atı muazzam BeytuOahra 
spTf^nnş.ltaceri^ vararak kırmış, Kâbe dıva-
r^ndaa söküp (ikartııs; beraberlerinde Hacere götürmüşler, |ja- 
Iîi:e Mutıyîıı zamanında birçok paralar kargılığında geri ;yçr- 
iri&l6r<för.

Karmatîlerin tevali eden ğaret (akm ve yağmaları), yol 
kesme Ve hüciımlan korkusundan 317 den 326 yılma kadar 
İrimse Hacce gidememiştir. Mel’un Ebu Tahir Mekke’de onbir 
gün durmuştu. Zındık ve dinsiz idi. Ne namaz kılar, ne de 
ramazan orucunu tutardı. Halbuki kendisi mtislümanlık •' iddi
asında bulunur; Mehdi Ubeyde davet ettiğini, propagandacısı 
olduğunu züum ederdi.

Mel’un 332 de çiçek çıkararak bedenine kurtlar düşmüş, 
etleri dökülüp oynak yerleri gözü göre göre düştükten vs 
böyle ibretler gördükten sonra bu yılm ramazanında geber? 
miştir. Bu ceza, dünyada çektiğidir; ahirette çekeceği de be
terin beteridir; canına lânetler olsun (M ).

(236) Asıldaki (Ve Kataâ;) ye (Kalaâ) veya (Vaktalaâ) 
den tahriftir (M ).

(237) Asıl nüshada böyle yazılı İse de doğrusu; Ebu Sait 
oğla Ebu Tahir Süleyman’dır; çünkü 64 üncü sahlfede geçtiği 
gibi Ebu Said 301 de katledilmiştir. Demekki müellife yanlış 
rivayet aksetmiştir (M ).

(238) Bu cevapta müteaddid tahrifler bulunmasına rağ
men lâzım gelen Arapça tarih kitaplarının elde bulanmaması 
yüzünden aslının bir suretini bula inadımsa da elden geldiği 1 
dar düzeltmesine ve ona göre tercemesine çalışılmıştır.

Bostanlı Butrusun (Dairetül’maarif) inde Ebn Said’in te-' 
cemesinde: (Abbasî halifesi Muktedir; onunla münazara ede- ' 
ve mezhebinin fesadına delil getirerek yanındaki esirler© iyi 
muamele yapılması hakkında kendisine yumuşak bir mektup 
yazmış; elçiler Basra’ya vardıklarında öldüğü haberini almış
lar ve hemen halifeye bildirmişler. Halife, mektubu oğlu Ebu 
TaMre götürüp vermelerini emretmiş; bunun üzerine elçiler 
mektubu oğluna vermişler). Ebu Tahir, elçilere ikram etmiş; 
esirleri Bağdad’a salıvermiş ve mektubun cevabını göndermiş
tir.) diye yazılmakta ise de iki tarafın biribirine yazdıkları 
mektupların suretlerini nakletmemiştir (M).

C239) Asılda böyle yazılmıştır; doğrusu Ebu Tabir Süley
man bin Hasan’dır. Burada iki üç kelime düşüklüğü vardır (M).

(240) Asıldaki Zal’in noktasiyle (Nefaz) kelimesi, nokta- 
şiiHutMîan tahriftir (M ). .

- : (241) (Kad sefaıia) suresinin son âyetinden iktibas edil-
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mistir (>f)-
(242) Asıktaki (Suğran) kelimesi ğayn ile yassılı ise de 

tahriftir. Dokusu külünkle varmak mânasına kaf il* otagj. 
(Sahran) dır (M).

(243) Nüshadaki (Vadâ Tehu Mm); (Vasaftehu Fiy) den 
tahrif olsa gerektir (M).

(244) Asıl nüshadaki (Ve Nemutte....  İîzamike); (Ve
Temüttü.....  İzamike) den tahriftir (M).

(245) Had suresinin üçüncn sahSfesinin son âyetlerine M -  
mihtir (M).

(246) Bu imamdan murad Yahudi veya Meeusî olan Mel'un 
Meymun Kaddahm oğlu Ubeydullahtır; Fatımî Mısır halifeîe: 
riniıi dedeleridir, onlardan batıda ilk çıkıp Mehdi lâka bini 
alandır. 259 veya 260 ta Selettnye’de veya Bağdad’ta doğmuş* 
tüecar kıyafetinde Mısır’a girmiş, sonra Batı tarafına geç
miştir. Kendisi ve sonradan Kaim’b'emrillah lâkabını alan oğlu 
Ebuikasım Muhammed ile imamet ve hafif et davası peşinde 
dolaşarak Abbasî halifesi Müktefiden mağribe kaçarken 8â- 
dan memleketlerinin hududunda batı güneyinde Sicilmasenln 
emiri Bfidrar oğlu Elyesâ; ikisini yakalattırarak hapse takmış
tır.

Bilâhare dâvetçisi (propagandacısı) şîî Ebu Abdiliah;, 
birçok taraftar peyda etmesiyle kuvvet bularak 296 da S«cil- 
maseye gitmiş ve fethetmiş; ikisini hapisten çıkarmış; İmamet 
ve haiifet işini açığa vermiş; adamlarına bu KbeyduUaha da
vet ettiğini söylemiş; bu yılın Zilhicce ayının yedisinde Emi- 
rül’müminin ünvaniyle ona selâm vermiş; onları bindirmiş,, 
kendisi ve kabile reisi î ri yürilmüşler ve halka bu sizin bttyü- 
ğünüzdür demiş; Mehdi ise sevincinden ağlarmış; bu merasim 
Mehdinm işim kolaylaştırmışa ve Batı memleketlerinde nüfu
zunu arttırmıya sebep olmuş; Sonra Afrika’da Kayrevan’dan 
dört mil mesafede bulunan Rakkad e şehrine gitmiş; kîişMe- 
rinde» birine inmiş; Gum’â gününde bütün şehirlerde halitada 
adinin okunmasını ve HmirüPmümmin Mehdi lâkabının veril
mesini emretmiştir.

297 de zuhuruna dair haber İıak’a vasıl olmuş ve bn ta
rihte Mağrib bölgeleri Abbasî terin hükmünden çıkmış ve 
Kayrevan emiri Ağleb lâkabını taşıyan Ebu Nasr Ziyadetiil- 
iah; Mehdiden kaçarak Irak’a yürümüş, halife ona Rakfca'ya 
gidip orada ikamet etmeşiniemreylemiş ve 302 de burada ve* 
tat etmiştir.

Mehdi, halkın kendisine itaat edip şehirlerin işi istediği 
gibi doğru gittiğini görünce, işlere kendisi bizzat tatomıva taş-



lasnış; E bu Abdullah! ve kardeşi Ebiil’ Abbasi işe karışmakta» 
men etmiş; bunun üzerine EbuI’Abbas, isinden hasedlenerefc 
kardeşi Abdultahm meclisinde Mehdiyi zem ve ayıpiamıya baş
lamış; kardeşi ise ona nebyettikçe; o; ısrarını artırırmış; Meh
di, bit 'baldan haber almış, kendi adamlarına ve güvendiklerine 
ikisini gözleyip öldürmelerini emretmiş, köşkün yakınma ge
lince ikisini öldürmüşler. Öldürmeleri sebebiyle bir fitne kop
muş; Mehdi onu durdurmuş ; Kütame ve Kayrevan ahalisi ara
sında ikinci bir fitne daha kopmuş -ki bunda birçok kimseler, 
öldürülmüştür- yine Mehdi onu söndürmüştür.

Yine bu tarihte Mehdi; Süsenin doğusunda ve Safakısın 
batısında Akdeniz kenarında Mehdiye şehrini bina edecek baş
kent edinmiş; bu tarihten itibaren Batı ülkeleri temanüyle 
Abbasî halifelerinin hükmünden çıkmıştır.

299 da Mehdi; Mehdiyeye yürümüş; Rakka’da, Kayıevaan 
ve bütün o nahiyelerde kendisine halifetle duâ olunmuş, hü- 
kiîmdarhğı büyümüş, bu hal Abbasî halifesi Muktedir’hı pek 
gücüne gitmiştir.

299 ve 300 sıralarında Mehdi; askerlerinden bir miktar 
Bağdad’a bağlı Mısır eyaletine karşı çıkarmış; halife Mukte
dir’in Mısır Valisi Tekin; Ebülyümnün kumandasında Rerka'y© 
kadar bir ordu göndermişe, orda, Barkaya yaklaşınca, Yusuf 
oğlu Habase veya Hubaşe kumandasındaki Mehdi’nin asker
leri karşı gelmiş; iki taraf savaşmışlar; Ebülyümün tarafa 
yenilmiş ve Habase Barkayı almış ve yüz binden ziyade bir 
ordu İle yürüyerek 302 Muharreminin ilkinde İskenderiyyey®, 
girmiş Mısır Valisi Tekin, halifeden imdad istemiş; İrak'tem 
çıkarılan kuvvet, Safarda varmış; Tekin, Mısır ve İrak asker
leriyle İskenderiyyeye doğrn yürümüş; hepisi Habasenin as* 
kerteriyle karşılaşarak şiddetle savaşmışlar; iki taraftan bin
lerce insan öldürülmüş; ikisi sebat ederek nihayet Tekin'i* 
orduları Habase’nin ordularım yenmiş, Fena halde bozmuş, 
Iskenderiyye ve Barkadan çıkartmış; Habase, kalan askerle
riyle en berbat bir halde batıya dönmüştür. İşte Mehdi tara
fından İskenderiyyeye gönderilen ilk orda budar.

302 de Mehdi beraberinde kumandanı Habase bulunarak 
Mağrifc’den İskenderiyyeye dönmüş onanla halife ordusu ara
sında harpler olmuş; bu harplerde Habase öldürülmüş, MetoİS 
de Hay re^ane; geri gitmiştir.

307 de Mehdi’nin oğtn ’■ ve- veliyi’ahdi EbülkaSım Muhatp • 
mesî -fei biübare -İmim biemrillah lâkabını almıştır, askerîle
riyle Afrika’dan gelerek Seferin sekizinde İskenderiyyeye gir
miş, abalı karada ve denizde Mısır’dan Şama kaçmış, eoğtr



.feııihlnuştır. Yine halife H v k M r  Iraktan bir ordu göndeşmî& 
»umandan Vali Tekin; Mısır’ın batısında ve K il kenarında bu
lmandan Vali Tekin; Mısır’ın tansında ve Kil kenannda fou-
Müa® Cize kasabasında hendek eştirerek ve tâbîyesinî yapa
rak burada beklemiş; Kaimin orduları gelmiş, İki tarafın as
kerleri şiddetli savaşlarda fonlunmuş, Tekin’in askerleri onları 
yenmiş, Kaim’in askerleri Said tarafına geçmiş; Feyyümn, 
Ijşımıneyn adaşım ye bazı memleketleri almışlardır.

Yine halife Irak’tan ikinci - bir imdad kuvveti daha gön
dermiş; Tekin, yerli Mısır ve Irak askerleriyle batı askerle
rime karşı çıkmış, Feyyum’da ve İskenderiyye’de birçok gün- 
llefpe yapılan harbler sonucunda Ebiilkasım Kaim askerleriyle 
®»rka’ya dönmüştür.

308 de Ubeydullah Mehdi bütün Batı ülkelerini almış, işi 
büyüdükçe büyümüş ve o günden itibaren pek parlamış; Ab
basî . devleti ise gerilemeğe başlamıştır.

322 de Mehdi geberdikten sonra oğlu Ebulkasım Muham- 
ımecl; KaimMemriİlah lâkabını alarak babasının kendisini
yeliiyi’ahd göstermesiyle yerine geçmiştir.

Kaim, iki defa Mısır’a yürüyerek onlarla harfolerdç -bu
lunmuştur. Kendisi babasından daha fena, zindiyk ye met’un 
îfflfiş; Peygamberlere sebbü’şelmi açıklamış; dellahna ğare ve 
içime aldığına lâ’net okuyunuz, diye nida ettirmişti. Üiemadan 
birçok kimseler öldürtmüş, Bahren ve Hecerdeki Karmatî Ebu 
TaMr ile muhabere edermiş, ona mescidleri yıkmayı ve Mus
hafları yakmayı emretmişti. Mel’un Kaimin fucuru çoğalınca 
«ma karşı Snfriye Havari cinden Kiydad veya Kiyrad veyahut 
Kindar oğlu Mahled adlı bir Haricî çıkmış; aralarında meşhur 
»ılte’alar olmuş; Mahled Süse şehrini muhasara ederken hu 
harbler esnasında Kaim 334 te Melıdiye’de gebenniştir;

Kaim’den sonra oğlu ve veliyi’ahdi Mansur Ebu Tahir 
lişmail, babası yerine geçmiş; 341 şevvalinin sonunda 338 de 
Sİa.gripte tesis ettiği Maıısuriye kasabasında kırk yaşında İken 
ölmüştür. Oğlu ve veli.yi’ahdi Muîzz lidinillah lâkabını alan 
Ebu Temim Maâdd namazını kıldırmış ve 341 de yerine halife 
«aSıafimştur. Kendisi 319 da Mehdiye’de doğmuş, 338 de komu
tamı Cevher, Rafoiyül’evvelin on dördüncü Cumartesi günü A f
rika’dan çıkarak Şaban’m 18 inci Salı günü gelip Mısır’ı almış; 
bu günden itibaren Abbasî’lerin davet ve alâkası, Mısır, Hicaz, 

ve Yemen’den kesilmiş, Ubeydîlere geçmiştir. Bu hal; 
halifesi Mutıyi lillahın günlerinde idi. Muizz 365 veya 

S<İS de ölmesiyle yerine oğlu ve yeliyi’ahdi Aziz Billah Nlzar 
girmiş, kendisi 342 veya dörtte MeŞhdiyye’de doğmuş, baba



siyle .EaldreyÇ...gelerek kalmış ve burada 386 da ölmüştür. BÜa- 
dan sonra Misır’dadoğap halifelik edenlerin adları ve sar- - 
lan (59) uncu sahlfede geçmiştir ve çök şi^iür kökleri de gel
miştir (M).

(247) Bu ibarenin aslı (ve Elkat Aleyhi Kinaâ Bevaıkıha> 
şeklindedir. Hemze ile (Bevaık) âfet mânasına olan (Bâıka 
nın) cem’î olması hasebiyle yakışmadığından üç noktalı (Sâ> 
ile ağzına kadar su dolu kuyu mânasına (Basıka’mn) eem’im
den tahrife uğramış olsa gerektir (M).

(248) Asıldaki zulmet tâbiri tahriftir (M).
(249) Bu tâbir halifenin lâkabı Muktedir olduğuna rağ

men iktidarsızlığına tâ’rızdır. Çünkü on üç yaşında iken K i- 
Hfet ıraksınma geçirilmişti. Bundan evvel hıçb'r halifen» 
küçük yaşta bu makama geçirildiği görülmemiştir (M).

(250) Nüshadaki (B ) ile (Kabl); (T ) ile (Kati) den tah
riftir (M ).

(251) Asıldaki (Y ) ile izah (T ) ile ittizahtan tahriftir (M),
(252) Bu' cümle Mâide suresinin onüneıı sahifesinde varid 

olan âyetikerimenin tercemesidir (M).
(253) Mel’unun bu sözü, Mühaddislere iftiradan başka 

birşe.y değildir. Hadis raviieri; peygambere varmcıya kadar 
herkin üst tarafındaki raviden alarak rivayet ettikleri halde 
arada icmâ eden şeyhler kimler olabilir? Raviyler, ayrı aynı 
asırlarda bulunmuşlarken bunların icmaî tasavvur olunurrau? 
Fakat düşman ağzının da perdesi olur mu? (M).

(254) Bununla halifenin küçük yaşta ..olduğa kasd olunur. 
Cjinkü Abbasî halifesi Müktefi’deıı sonra 295 de on üç yaşında 
olan kardaşî 'Mûtadid oğlu Muktedir Câfere bi’ât edilmiş, kü
çüklüğü ve idaresizliği yüzünden 296 da hal olunmuş; yerime 
Mûtezz oğlu Abdullah geçirilmiş; Muktedir, iş’erine gelelile
rin galebesinle bir.gün sonfa yine, gştirilmiş; 317 de bir daha 
hal ile yerine. kaMaşi Muhammedi Kahire bi’ât edilmiş, ttçgiMt 
sonra yine taraftarlar Muktediri getirtmiş ve nihayet 320 de 
veya on altıda bir berberinin arkadan darbesiyle öldürül- 
müktür (M).

(255) Hadim Mü’nis; Tekin’den sonra Mısır’a valiliğinde 
, kendisine ve Şam’da Hadün Nazûfce ve emsallerine minberler
üşennde duâ olunduğuna tâ’riz’dır. Tarihlerin yazdığına göm, 
Muktedirim evinde onbir hin hâdim uşağı vardı (M).

, (256) Yûnus suresinin sekizinci sahifesinin ortalarında''
kelimesiyle nîbayetlenen âyetten iktibas edilmiş

ti'; ............. ... , .
••• Nüshada böyle yazdı ise de doğrusu; Muktedir’Baff'



İ »h ‘olsa.‘gerektir.- Çünkü Abbasî halifeleri i^ath Mağİs’Milah 
Jia,fe.sfctoııu tası.van bir halife yoktur. Bundan Ita^a Muktedir 
291 Zilkadesinde 317 şevvalma kadar hilâfette kajmışdemek- 

’ tir. Mehdi Ubeydııllah ise Muktedir’den bir yıl sonra 296 inci 
yıfi Zilhiccesinde ortaya çıkmış ve -Muktedir’in katimden, sonra 
ifi<e sene daha yaşamıştır.

Hülâsa: Mehdi’nin hülefadan çağdaşı (21). sene kadar
Muktedir; ( S )  sene kadar da Kahir Muhammed’tir (M ).

(258) Nüshadaki (Şâkafee) kaf ile yazılı ise de doğrusu 
• <F) iledir (M)v

(259) Asıldaki (Ynkâtibuhu) kelimesi yanlış değilse de 
(Uuhatibuhu) den tahrif edilmiş olması melhuzdur (M).

(260) Yâni bu hizmetçiyi o gibilerin başına memur tâyin
©dilmesi mi? yoksa onlardan birinin o vazife başına geçirilme
si 1K1-İ? (M ). ' ■

(261) Himyer; Yemen’de San,â şehrinin yakınında bir yer 
ve bir kabile pederinin adıdır. Sebe bin Yeşcub, bin Yâriib, 
ftfe Kahtaıı oğludur (K ).

(262) Asıl Mesanî: Köyler* köşkler, Falanka, Kuİe ve hi
sar kabilinden olan ebniye (K ).

(263) Asd, Cümeyme ve‘ tamam adlarının zaptını göre
medim (M ).

(264) Hadur: Yemen’de bir dağ ve bir şehirdir (K ). Ha- 
dnıruFmesanî Yemen’de büyük bir dağdır Şuayb dağından baş
kadır (M. Ansî). .

(265) Eski zamanlarda kainle harblerinde harbin önüne 
geçmeyi tevsik etmek için icabında bir taraf ;o bir tarafın aziz 
İtehnseJerinden rehin olmak üzere yanlarına birkaç kişi alırlar
dı. Rehine veren taraftan bir tecavüz vuku bulduğu takdirde 
rehineyi alanlar aldıkları rehineleri öldürürlerdi (M ).

(268) Duam, araptaıı büyük bir göbektir (K ). .
(267) Asılıdaki Ebu Yâfur tâbiri, hatadır (M ).
(268) I)uâm, araptan büyük bir göbektir (K ).
(269) Hemdan: Yemen’de bir kabiledir (M ). ,
(270) Asıldaki (Fi Hadratı) yanlıştır. Doğrusu (Fi Had- 

•»»tıhi) dir (M). ,
' (27İ) Bu .adla teninmiş. Sehûl deresi, (696) da Çenedi! 

Baha buras?nı ziyaret etmiştir (Z)..
(272) Sayd: Yemen’de yükseli, ve. sarp bîr dağdır. Ona . 

götüren yokuş» Nakiyî adı verilir ve ona izafetle (Nakiyln Savd) 
denilir (M ). -

,(273.) Asıl Fa’fa: Konuşurken. (F ) harfini kekeliyerek tek
itti, r ederidir; Bu lâkalûdlır ası! adma rastTıyamadım. (M).



(;2Tt4:) Saitat suresinin sun' sakifeMmMki bn âyet; pejRam- 
hertar hakkında varid olmuştur. Müellif; iktibas sur etiyle bu 
mevkide zikretmiştir (M).

CfTS) Aslı kâmil bahrinden bir beyttSr (M ).
f276 )  B u n a n  Arapçası besiyi bahrinden bir beyttir (M).
(277) Efveh: Cahiliyet devrinin sairlerinden ve hükema- 

sııtdandır. Asıl adı Âmr oğlu Salne’dir (M ).
(2*8) Asıldaki (Yenkadû) yanlıştır; doğrusu (Tenkadu) 

dır (M ).
(278) Bu şiirin asıl arapçası besiyt bahrinden ve ütreli 

(B ) kafiyesinden iki beyttir (M).
(280) Mancınık: Eski zamanlarda kal’â ve hisarları yık

mak ı'çin taş atan bir harb âletidir. Ben ne güzelim mânasına 
sılan larisçe (Men Çinik) ten arapçalaştmlmıştır (M ).

(281) Ruayn: Himyer hükümdarlarından Zn’Ruayhin bina 
ettiği, kale, yahut o kalenin yapıldığı dağdır. Bir de Yemen’de 
ayrma bir bölgenin adıdır. Burada murad budur (M).

(282) Nüshadaki (Fesara Smteynı Fıy Ruaynın) ibaresi
nin doğrusu (Fesare Smtanı Fıy Ruaynm) dır (M ).

(28S) İbrahim: Yemen’in Zebiyd eyaletinin hükümdarla
rından biridir (Z).

(284) Sâde: Yemen’de San’â ile Âsiyr arasında ve San’â- 
d&n altmış fersah (300) kilometrelik mesafede bir şehirdir. 
(KauRusurÂlâın ).

(285) Nasır Ahmet: Yemen’de Zeydî imamlarından biri
dir. Medinei mnnevvereden çıkıp imamet dâvası peşinde Ye- 
meı'e sidendir. Siyreti malûmdur (M. Ansî).

Elimdeki kitaplarda baba ile oğlunun hal tercemelerinr 
Tınlamadım. Baba, halife Hanınurreşid zamanında Acemistan'ın 
Beyîenı tarafında (176) da huruç edip kendisine verilen 
amanla Bağdad’a getirilen, sonra Hâranuıı verdiği amanı batıl 
bir teville nakzetmekle bahsinde vefat eden -Hazret!'' Haşan*!» 
eğin ikinci Hasan’dan doğma olup (Mahz) lâkabını alan Ab
dullah’ın oğlu Yahya değildir; fakat buııuıı soyundan olması 
kuvvetle melhuzdur. Allahu âlem (M).

(286) Asıl arapçası recez bahrinin meczüvvünden-ve sa
ten (H ) ye ekli üstünlü kâf kafiyesindendir. Vezin ahenginden 
düşmemek için arapçasmdan (Külttüm) kelimesi başından 
(Kad) düşmüş ve beytlerin baş tarafındaki (Üııvan) kelimesi 
(Bej tanı) lâfzından değiştirilmiş olmalıdır (M).

(287) Nerede bulunduğunu bildiren ifade nüshada yazılı 
değildir (M)..

(288) Nüshadaki birinci bereket kelimesi hem vezne, hem



de mânâya müessir olduğuâdan fazladır. (M).
(289) Arapça nüshada, aramızda mânasını ifade edSSSBt

(Fiyima Beynena) tâbiri; (Fiyma Beyneküm) den muharref- 
tir (M ).' .

(290) Astidaki, birinizin memleketinden mânasını bildiren 
(miia beledi »hediktim); (min beledi ahedihim) den tahrif
tir (M).

(291) Bu mânayı ifade* eden (Eibeledi Ahere Mintan») 
tâbiri asıld an düşmüş olsa gerektir (M).

(292) Aşağıdaki babın ortalarında, oğnllâriyle haremlerime 
ait bahis de gelecektir (M).

(293) Arapça nüshada (Eeila Veledihi Ebil’Hasânil’Man- 
söri) yazılmışsa da doğrusu (Veveledehu Ebel’Hasanıbmel’' 
Mansan) dır (M ).

(294) Müellifin vâdettiği bıı eihet; gelecek bahislerde ta* 
Suhmadığına bakılırsa ya nnutulmuş veya nüshadan düşünüş
tür (M).

(295) Hıırae: Esasen çıkmak mânasına ise de hükümet 
başkanma karşı gelip başkaldırma mükamında kullanılan ıstı
lah yerine geçmiş bir tâbirdir. Havariç kelimesi bundan alın
malıdır (M).

(296) Mehdiye: Süse kasabasının doğusunda ve Safafetsaı 
batısında Mr şehirdir. Kola bitişik avuç şeklinde Akdenizd® 
uzanan bir yer üzerinde kurulmuş, girilecek boğazından başka 
Îierc'tarafınî deniz sarmıştır." ])|phdi; 2$7 ;de tesisme başlâmniş* 
299 da oraya göçmüş ve Afrika’ya başkent edinmiştir. OğM 
Kaim ve torunu Mansur, burada gebermişler ve Muizz Maad 
harada doğmuştur (M).

(297) Kayravân: Afrika’da islâmi bir şehirdir. Hicret?» 
58 ihei yılında Nafi oğlu Ukbe hudutlarını çizerek bina et
miştir (M).

(298) Asıldaki (Feseeluhu Bima Verede Bihıl’emru) iba
resinin doğrnsn (Feseeluhu Amma Verede Bihi Minel’emrl) 
olması icabeder (M).

(299) Asıldaki (Ve Ennehıı la Yukaddemii) ibaresinin 
hâkin; (Ve Ennelıu Layenbeği en Ynkaddfeme) olmakla iki ke- • 
îirtie düşmüştür (M ).

(300) .Arapçasındâ bu cümlenin başıcdakl (Ve Kale) tah
riftir; doğrusu (F ) ile (Fe Kale)dir (M).

(301) İsmi Muhammedi’dir. Bazılarına göre Nizar’dır. Kün- 
yeSl1 EburKasımdır. Babasının veliyiahdî olunca Kaim’bişmrîî» 
lahlâkabı *. yerilmiştir.. ®rablusffârp f  ahâlfö babasına ■ kargı- 
lunliıfdarmda kabası, kendisini bir ordu ile onlar» karşı güm-
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dermiş, 300 üncü yılında onları yenerek almış, alınmasiyle 
batı şehirlerinin kolaylıkla alınması zemini kurulmuş; iki defa 
Mısır’a sefer yapmış; Mısır ordusuyla fena döğüşmtişler, iki
sinde de yenilmiş; 334 yılı şevvalindir Mehdiye’de geber iniştir. 
Babasından daha melun ve zındık idi. Allahın lâneti üzerine 
yağsın (M).

(302) Asıl arapçası besiyt bahrindendir .(M).
(303) Sibai: Sibaâ mensuptur, Sahabei’kiram içinde bu 

adda üç zat vardır: Sabit, Zeyd ve Ur futa oğullarıdır. Bu İbra
him, bunlardan birisine nisbet olunması melhuz ise de hangisi 
olduğu bilinemiyor (M).

(304) Tvudem: Ömer vezninde Yemen’de ufak bir kabile 
ve bir yerin adıdır (K ).

(305) Nüshadaki (Yashabuhu) kelimesinin doğrusu (Yu- 
sabbihuhu) dur (M).

(300) Amman: Şeddad vezninde Şanı hududunda Belka 
nahiyesinde bir kasabadır. Şimdi Ürdün Doğusu memleketinin 
merkezidir. Gıılam vezninde ise Yemen Ülkes-nde bir şehirdir. 
Burada mıırad budur (M).

(307) Muizzin asıl adı Maaddir. Künyesi Ebu Temiym’dir. 
IJbeyd oğullarından Afrika’da halifelik yapanların dördüncü
südür ve Mısır memleketini ilk alandır. 319 da Mehdiye’de doğ
muş; halifeliğinde El’Muizzü’lidiynilJah lâkabım takınmıştır. 
Babası Mansur Ebu Tabir İsmail’den sonra 341 de Mağripte 
hafife olmuş; kölesi Kaidcevher; 35S de gelip Mısır’ı aldıktan 
ve Kahireyi tesis ettikten sonra Muizz 362 de Mehdiyedeıı Mis 
sır’a göçmüş ve 365 te burada gebermiştir (M).

(308) Hâkim: Asıl adı Mansur, künyesi Ebu’ali’dir 375 te 
Kahire’de doğmuş, Mısır’da halifelik yapan Fatımî denilen 
fjbeydilerin üçünciisü, Afrika’dakilerle beraber altmcısıdır. 
Babası Muizz’Billah oğlu Aziz’Billah Nizar; onu 383 de Ve- 
liyyl’ahd göstermiş; 386 da onbır yaşlarında iken kendisine 
Bi’ât edilmiş, 411 de hemşiresi Sittül’mülkiiıı teşvikiyle öldü
rülmüş; hükümdarlığı 25 yıl ve bir ay sürmüştür. Dmsiz, ka- 
rektersiz, çılgın ve delimsi bir mel’undu (M ).

(309) Bavaha oğulları; Araptan bir göbektir (K ).
(310) Bu Süleyman; yalnız davetçi ve propagandacıları 

idi. Yemenli Umaranın tarihinde bunların oğullan hakkında 
az çok tafsilât vardır (Z).

(Ş İİ) Nüshada böyle yazılı ise de ikisinin arasından hâki
min oğlu ve Müstansırm babası düşmüştür. Bunun adı Ali, 
künyesi Ebu Haşim, yahut Ebııl Hasan’dır. Hilâfet lâkabı 
(Ezzahiru Lüzazı Diynillah) dır; ihtisar suretiyle Zahirdir.



ŞŞg; ramazanında Kŝ ĵ ire’de doğmuş, takriben en altı buçuk 
yaşlarında iken 411 de halife olmuş; on altı yıl ve dokuz ay» 
hilâfetle kalmış; Halası =  (çiyçe) Sittülmülk onun yerine 
memleketi dört yıl güzel idare etmiş; Zahir, otuzhir yaşların
da iken 427 de ölmüştür. Kendisi Mısır fJbeydilerinden dör
düncüsü, Âfrika’dakilerle beriber yendincisidir. İnsaflı, Ada
letli, batıl davalardan uzak, Mûtekıd ve Afif idi.

Bfiistahsır’ın adı ise Maad dır. Künyesi Ebu Temimdir; 
Zahirin oğlu ve hakimin torunudur. 420 hududunda Kahire’de 
doğmuş, 427 de. sekiz yaşma girmiş iken halife olmuş, 487 de 
ramazan bayramı gününde ölmüş; altmış yıl, dört ay halife 
durmuş; bunun gibi ne halife ne de Sultan bukadar müddet 
hüküm sürmemiştir. Mısır fatımîlerinin beşincisi, mağripteki-
lerle beraber sekİzineişidir (M).

(312) Künyesi Ebu Kâmil, Ebul’Hasandır. Süleyhî; Süleyh 
adındaki dedesine nisbettir. 447 de bütün Yemen’î aldı. San’ayı 
merkez edindi. Mısır halifesi Müstansır’a intisab etti, Yemen’de 
onun adına lıutba okuttu; Abbasî halifelerinden Kaim’biemril- 
laha dnâ olunurken Yemen’den Abbasîlerin davetini kaldırdı.

455 de Mekkeye girmiş, ahalisine eyilik etmiş, adalet ve 
ihsan yolunu tutmuş, bu yüzden insanların gönlü hoş olmuş 
ve, zamanında es’ar .(ucuzlamış, Mekke’de bir ay kalmış ve Kâ- 
b.e’ye bir beyaz örtü giydirmiş; Kâbe kapıcıları olan Şeybe 
oğullarını bazı çirkin işlerinden vaz geçirmiştir.

Kendisi gene, saçı sakalı kızıl, gözleri mavi idi. Kendinden 
başka Yemen’de böyle bir kimse yoktu. Tavazuıı vardı Mek
ke’de iken bir cemaate uğradığında e’iyle selâm verirdi; ayni 
zamanda bin liralık ata binerdi. Babası Sünnî ve kadı idi. Ken 
dişi 473 te gebermistir. (Zahirenin muhtelif yerlerinden ton-' 
Uımlmıstır M).

(313) Haraz: Zîkelâ ten bir göbek babası ve Yemen’de bir 
bölgedir (K ).

(314) . Mesar: Haraz bölgesinde Menahe şehrinin üst tara
fında büyük bîr kale diı; (M. Ansi).

(315) , Mıintansıra yazdığı bn mektupta ne yazdığını ve 
tarihili müellif zikretmemişse de davetin açıklanması huşu- 
»UndŞ; fei» istemek için olduğu ve 453 te yazıldığı (Z) remziyle 
nüshanın hamişinde nakledilmiş ve denilmiştir ki, onun hu 
is|eği üzerine Müstapsır, kendisine izin vermiş; buna blnacr 
İTejmeü şehirlçjîini şlmıya ko^ulupş, kaleîerüjjL açmış vç„ Tilıa- 
m»e, t»piPaklUrmı almış ; 455 inci yılı çıkmadan bütün Yemep’i;
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ova ve dağlık yerlerini, kara ve denizlerini hükmüne geçir
miştir.

Bu iş ise ne cahillik devrinde, ne de müslümanlık zama
nında misli görülmüş bir şey değildir.

İbnî hellikânm (Vefeyatül’aâyan) kitabından Suleyhî’niıı 
hal tercemesinde böyle yazılıdır.

Yemenli Umare bunun ve oğullarının haberlerini ve igJe 
rini beyan hususunda onlara bir çeşit meyi hissettirerek sözü 
uzatmıştır. Cenedli’ııin tarihinde de Suleylıîlere ait oldukça 
geniş malûmat vardır hazelehümüllah'. (M).

(316) Hiliyle: Tıp kitaplarında zikrolunan siyah tanecikli 
bir nebattır, çok hassaları vardır. Mideyi besler ve tedbir 
eder (M).

(317) Bu beytler mütekarib bahrinden ve esreli (R ) ka- 
fiyesindendir (M).

(318) Genel toplantılarına, çıraları söndürüp erkek ve 
kadınların biribirine karıştıklarına ve her erkeğin tuttuğu ka
dınla buluştuklarına tarizdir (M).

(319) Musannif; Suleyhi’nin son zamanlarına yetişme
miştir. Suleyhî Muhammeıl oğlu Ali’nin öldürülmesi; tahkika 
göre H. 473 üncü yılı Zil’kâdesinin on ikinci Cumartesi gü 
idi. Sonra yerine oğlu Ahmet; bundan sonrada diğer oğlu Ebu 
Himyersebe; daha sonra Ravalıe oğullarından davetçi Hâkim 
ve Kaim olmuş, en sonra da dâvet, Züreyî ailesine geçmiştir.

Sultan Salahiddini Eyyûbî memurları gelip Yemen mem
leketinden de Batınî ve Karmatî mezhebinin kökünü kazıyın 
cıya kadar davet bu ailede kalmış; bundan sonra bu me” 
mezheb, adları gelecek kabileler içinde gizlenerek durmuş
tur (Z),

(320) Sinhan: Yemen’de bir eyalettir (Kamus).
(321) Yam kabilesi bu güne kadar Batıniye mezhebimin 

dir. Hind bühresine intisab eder (Z).




